Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 13 juli 2014
Ochtenddienst: 9.30 uur
Afscheid Oudste Kinderen van de
kindernevendienst
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Liturgie aanwezig

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger Ds. P.L. Tolhoek,
te Oudheusden
Organist
: Hans van Oudheusden
Aanvangslied : Gez. 87 : 1 en 2
Schriftlezing : Joèl 2 : 28 – 32 en
Romeinen 8 : 1 – 17
Tekst: Romeinen 8 : 15

Collecten: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerk auto
: Gerrit van Drunen  442971
Kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m 3
Thema: Ik wil het goede wel, maar kan het niet (Romeinen 7:13-25a)
Agenda:
Bijbelleesrooster
13-jul Psalm 53, 14-jul Jes 13:1-22, 15-jul Jes 14:1-23, 16-jul Jes 14:24-32, 17-jul Jes 15:1-16:14,
18-jul Jes 17:1-14, 19-jul Jes 18:1-7, 20-jul Psalm 73

Woensdag 16 juli
10.00 uur
Gebedskring bij Jennie Kant, (Lijster 12)
Zondag 20 juli
Kindernevendienst voor de onder en middenbouw
Onderbouw
: Annette en Maartje S
Middenbouw : Denise en Martin
Bovenbouw : Carolien
Kindercrèche : Winanda Kant en Ria van Ballegooijen
Kerk auto: Teus Smits  441445
Collecten:1steSt. Woord en Daad–Adoptieprogramma – 2de Kerkrentmeesters– 3de Energiekosten
Overleden
Op dinsdag 8 juli is dhr. C. Tamerus (Zesmorgen 15, 4284 EW) overleden in de leeftijd van 85 jaar.
De begrafenis heeft zaterdag j.l plaats gevonden na een afscheidsdienst in de Herv. Kerk te
Rijswijk.
Meeleven
Mevr. H. Hol-Nieuwenhuizen (Enghweg 14) is nog in het Beatrix Ziekenhuis afd. 3 oost kamer 349
PERSONALIA Gereformeerde Kerk
Broeder Kees Kraaij (Vijfmorgen 15, 4284 EA) is afgelopen week thuis gekomen uit het ziekenhuis.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week ter bemoediging naar Dhr. A van de Werken (Zesmorgen 11)
Huwelijk
Op zaterdag 19 juli a.s. hopen Kees Koekoek en Wilma Lekkerkerker elkaar het jawoord te geven.
De kerkelijke inzegening van hun huwelijk vind plaats om 16.30 in de Hervormde kerk te Rijswijk.
Voorganger in deze dienst is Ds. M Winters- Karels uit Ommen.

Koffiezetapparaat.
Mededeling voor ieder die gebruik maakt van het koffiezetapparaat op de balie in de keuken.
(Het oude apparaat wel te verstaan). Dit na gebruik uit te zetten en de stekker uit het contact te
halen, en de kraan dicht. Ook vorige week (zaterdagmorgen) stond het apparaat aan met kannen
erop en de warmhoudplaatjes aan.
Een vriendelijk maar dringend verzoek hier voortaan op te letten!! Ook wordt niet altijd het
koffiefilter leeg gemaakt.
Als dit er dan een week of wat in blijft zitten is dat niet echt fris. Dus…even aandacht hiervoor.
Extra handen !
Wij zijn opzoek naar iemand die 1 keer in de maand op dinsdagmiddag wil helpen bij het
schoonmaken van de kerk. Deze groep begint om 13.00 uur.
Ook voor de woensdagmorgen zoeken wij iemand. Deze groep begint om 9 uur.
We zijn ongeveer 1 ½ uur bezig. Wie wil ons helpen?
Inlichtingen Hillie van Breugel tel: 442458

De kerkenraad wenst u allen goede en gezegende diensten toe.
Informatie voor de nieuwsbrief dient uiterlijk vrijdagavond 17.00 uur ingeleverd te worden. Bij voorkeur per e-mail
riekskekant@gmail.com of op papier bij: Riekske Kant, Nieuwstraat 12, Rijswijk (Tel.: 442560).
Website: Hervormde Gemeente Rijswijk: www.hervormdrijswijknb.nl

Opwekking 123 (GROOT IS UW TROUW, O HEER)
Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

