Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 15 februari 2015
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Timo v/d Berg
Aanvangslied : Psalm 84 1 en 2
Schriftlezing : Ps. 127 en 1 Petrus 2: 1–10
Tekst
: 1 Petrus 2 vers 5a
Thema
: Levende stenen

Avonddienst: 18.00 uur
Jeugddienst
Voorganger : Dhr. J. Schep te Gorinchem
thema 'Grenzeloos'
m.m.v. Christelijk jongerenkoor 'De Morgenster'
uit Alblasserdam

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema : Gods ideaal: helemaal gezond
Collecten : 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Kerkauto : Teus Smits  441445
Agenda:
Bijbelleesrooster
15-feb Psalm 60, 16-feb 1 Tim.1:1-11, 17-feb 1 Tim.1:12-17, 18-feb 1 Tim.1:18-20,
19-feb 1 Tim.2:1-7, 20-feb 1 Tim.2:8-15, 21-feb 1 Tim.3:1-13, 22-feb Psalm 30.
Zondag 15 feb.
19:30

Solid Friends in ’t Dijkhuis te Giessen

Maandag 16 feb.
18:30 tot 19:45
20:30

Club groep 5+6
Follow me next in ’t Dijkhuis te Giessen

Dinsdag 17 feb.
12:00
18:45-19:45

Samen aan tafel In de Maaszaal van de Kerk
Follow Me in het jeugdhonk van de kerk

Woensdag 18 feb.
18:45 tot 20:00
20:00

Club groep 7+8
Bijbelkring in de consistorie

Donderdag 19 feb.
13:00 tot ± 15:30
Handwerkgroep in de Maaszaal van de kerk
Vrijdag 20 feb.
13:30 tot 14:30

Club groep 3+4

Zaterdag 21 feb.
Inzameling rommelmarktspullen.
Zaterdag 21 februari houden we weer een rommelmarktinzameling. Tussen 10.30 uur en 12.00 uur
kunt u de spullen brengen bij de loods van v/d Stelt aan de Hoofdgraaf te Andel. De spullen
moeten wel verkoopbaar zijn. Aan niet complete spullen hebben we niets, ook matrassen kunnen
we niet gebruiken. Als u meubelstukken heeft neem dan even contact op met H. van Anrooy, tel:
442660 die komt dan even langs om te kijken of we de meubels kunnen gebruiken. Dit voorkomt
dat u met de meubels naar de Hoofdgraaf komt en ze misschien weer mee terug moet nemen. Als
u echt geen kans ziet de spullen zelf te brengen neem dan contact op met H. van Anrooy, tel:
442660, of H. van Giessen, tel: 442400.
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Zondag 22 februari
Kindernevendienst voor alle Kinderen
Onderbouw : Maartje v. H. en Jolanda D.
Middenbouw : Denise en Dieke
Bovenbouw : Martin
Kindercrèche : Jetty Verbeek en Maartje van Helden
Collecten :1ste Plaatselijk Ouderewerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud orgel
Kerkauto
: Dik van Vugt  442327
Meeleven
Dhr. Hoesen verblijft nog in het Albert Schweitzer ziekenhuis, Locatie: Dordwijk (DW) Postbus 444,
3300 AK Dordrecht
Personalia Gereformeerde Kerk
Rens van Gelder is verhuisd vanuit het kinderziekenhuis en verblijft sinds donderdag in het
Amphia-ziekenhuis in Breda.
Bloemengroet
Deze week gaan de bloemen als bemoediging naar Mevr. W. Nieuwenhuizen (Koperwiek 43,

4284 XA)
Jarig
D.V. 20 februari hoopt mevr. L. Tuijl (Enghweg 8, 4284EM) 83 jaar te worden, waarmee we haar
van harte feliciteren.
Bedankt !
Langs deze weg wil ik u als gemeente heel hartelijk bedanken voor de kaarten en andere vormen
van felicitatie bij mijn 86ste verjaardag.
Mevr. G.A. van Tilburg (Nieuwstraat 15)
Verhuizing
Mevr. H.J. Hol Nieuwenhuizen is van Altena Hove overgeplaatst naar de Lemmenskamp, Weth. de
Joodestraat 2, 4285 CD te Woudrichem.
SAMEN AAN TAFEL op 17 februari.
Vanwege een nieuwe indeling is er nog plaats voor enkele alleenstaanden.
We horen zo links en rechts wel geluiden van : zou het iets voor mij zijn, kom ik daar wel tussen?
Wees gerust, iedereen die aanschuift wordt hartelijk ontvangen en opgenomen in de groep.
U kunt zich opgeven tot maandagavond 19:00 bij: Rika Ottevanger 441131 of Hillie van Breugel:
442458
U bent van harte welkom !!!
Waar: In de Maaszaal van de Kerk
Wanneer: a.s. dinsdag tussen 12:00 uur en 12:15
Kosten: € 5.00 per persoon
Zij die zich reeds hebben opgegeven natuurlijk ook van harte welkom.
Het kookteam
Solid Friends
Wat is bidden? De dag overdenken? Het toeval beïnvloeden en tot rust komen?
Waarom zou je bidden? En tot wie bid je dan? Hoe bid je eigenlijk en wat is de impact ervan? Hier
gaan we het zondag 15 februari over hebben.
Je bent welkom vanaf 19:30 uur in 't Dijkhuis.
Volgende week zaterdag is er geen Solid Friends vanwege de vakantie. Maar niet getreurd, want
op zondag 1 maart staat er weer een avond gepland.
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Handwerkgroep
D.V. donderdag 19 febr. is te gast bij de handwerkgroep Dhr. Huisman uit Werkendam.
Hij zal d.m.v. een power point presentatie het een en ander vertellen over zijn werk in Roemenië.
Hij begint om 13:15, het is dus wel prettig dat u dan aanwezig bent, dan hoeft hij zijn verhaal niet
steeds te onderbreken. Belangstellenden zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Wie wil ons helpen ?
Wij zijn op zoek naar iemand die 1 keer in de maand op dinsdagmiddag van 13:00 tot ± 14:15
wil helpen bij het schoonmaken van het kerkgebouw. Misschien iets voor u ?
Inlichtingen : Jetty Duizer tel: 441687 of Hillie van Breugel tel: 442458
Boodschappenpakket:
Als u nog zegels of spaarkaarten over heeft doe ze dan in doos bij de ingang van de kerk. De actie
loopt tot 14 februari. Hartelijk dank voor uw hulp!

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 of op papier bij: Riekske Kant, riekskekant@gmail.com Nieuwstraat 12, Rijswijk (Tel.: 442560).
Website: Hervormde Gemeente Rijswijk: www.hervormdrijswijknb.nl
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