Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 10 augustus 2014
Ochtenddienst: 9.30 uur
Gereformeerde Dienst,
Voorganger : Ds. D. Verboom, Rijnsburg

Avonddienst: 18.00 uur
Hervormde Dienst
Voorganger : Ds. A.H. Groen te Rijsoord
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 43: 3 en 5
Schriftlezing : Psalm 42 en Joh. 2:1-11

KND en Crèche onder Geref. leiding
Collecten : 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerkauto:
Gerrit van Drunen  442971
Bijbelleesrooster
10-aug Psalm 48, 11-aug 1 Sam 4:12-22, 12-aug 1 Sam 5:1-12, 13-aug 1 Sam 16:1-23,
14-aug 1 Sam 17:1-30, 15-aug 1 Sam 17:31-54, 16-aug 1 Sam 17:55-18:5, 17-aug Psalm 42.
Dinsdag 12 augustus
19.00 uur
gebedskring bij Jennie Kant, (Lijster 12)
Zondag 17 augustus
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw
: Suzan en Annette
Middenbouw : Rianne en Maaike
Bovenbouw : Martin
Kindercrèche : Rianne van Helden en Agnes van der Nat
Kerkauto
: Teus Smits 441445
Collecten : 1ste Zomer zendingscollecte - 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Overlijden
Op woensdag 6 augustus is Mevr. M. A. Hak- Verhoeven (Burg. Mr. J.N. Scholtenplein 30,
4284EK) overleden in de leeftijd van 85 jaar.
De begrafenis zal plaats vinden op maandag 11 augustus na een dienst van woord en gebed.
De dienst begint om 10.30 uur
Meeleven
Mevr. P. van der Beek- Zwakhals (Koperwiek) is afgelopen week opgenomen in het Beatrix
ziekenhuis.
Verjaardag
D.V. 12 augustus hoopt Mw. P.G. van Gammeren – Westerlaken (Altenahove, Rivierenland 1,
4286 DC te Almkerk) haar 86ste verjaardag te vieren. Waarmee we haar van harte feliciteren.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week ter bemoediging naar mevr. Riet van Zandvliet (Dorpsstraat)
Bedankt
Omdat het mij onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken, voor de vele kaartjes, telefoontjes
en brieven bij het overlijden van mijn man Cor. Ik wil u allen hierbij heel hartelijk bedanken.
Nel Tamerus- Verheij
Ook namens de kinderen Jan en Ellie
Martin en Nelda
Nico en Lijda en de kleinkinderen.

Bedankt
Wij willen u als gemeente hartelijk bedanken voor de vele kaarten en felicitaties voor ons huwelijk.
Hartelijke groet van Kees en Wilma Koekkoek.
Bedankt
Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de mooie kaarten die ik kreeg voor mijn
verjaardag.
Keetje Vos- van Essen
Extra handen!!
Wij zijn nog steeds op zoek naar iemand die 1 keer in de maand op woensdagmorgen wil helpen
bij het schoonmaken van de Kerk. Voor de dinsdagmiddag heeft Jennie de Fijter zich aangemeld
waar we heel erg blij mee zijn. Dus wie wil ons helpen op de woensdagmorgen? We zijn ongeveer
1½ uur bezig en drinken na afloop gezellig een kopje koffie.
Inlichtingen Hillie van Breugel tel: 442458
Informatieboekje.
Het informatieboekje 2014-2015 waarin alle informatie van onze gemeente voor het komende jaar
staat is weer gereed.
We gaan dat 19 augustus weer vouwen en nieten en vragen daarvoor jullie medewerking.
We beginnen om 19.00 uur in het atrium van de kerk.
Aansluitend geven we aan degene die dat kunnen en willen een aantal adressen van
gemeenteleden mee om deze boekjes in dezelfde week te bezorgen.
Ook hier is het zo dat vele handen licht werk maken.
Bij deze bent u uitgenodigd om mee te helpen.

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

Gezang 178 vers 7 en 8
7 Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.
8 Maar wat lot,'t zij dood of leven,
smaad of eerbetoon, mij wacht,
Jezus zal mij nooit begeven:
ben ik zwak, bij Hem is kracht.
Gunst van mensen, raad van vrinden,
bitt're haat van kwaadgezinden,
hoogte, diepte, vreugd of rouw,
niets ontrooft mij aan Gods trouw.

