Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 8 Maart 2015
Ochtenddienst: 9.30 uur Gezinsdienst
Voorganger : Ds. L. Hoftijzer, te Rijnsburg
Organist
: Rien Pullen
Thema : “Wonder boven wonder”
M.m.v. Kinderkoor “Friends” uit Papendrecht

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. K.M. Teeuw, te Aalst
Organist
: Timo van den Berg

Aanvangslied: OTH. 294:1 en 2
Schriftlezing : Johannes 3 vers 1-21

Kindernevendienst alleen voor de onderbouw, Thema: Een geur van Liefde
Collecten: 1ste Kerk in Actie Diaconaat – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerkauto
: Gerrit van Drunen 442971
Agenda:
Bijbelleesrooster:
8-mrt Psalm 34, 9-mrt Klaagl.3:40-66, 10-mrt Klaagl.4:1-22, 11-mrt Klaagl.5:1-22, 12-mrt Matt.24:1-8,
13-mrt Matt.24:9-22, 14-mrt Matt.24:23-31, 15-mrt Psalm 84

Maandag 9 maart
18:30 tot 19:45
20:30
20:00

Club groep 5+6
Follow me next in het Dijkhuis te Giessen
Hiskia studiegroep bij Winanda Kant (Kruisstraat 3)

Dinsdag 10 maart
14:00
19:00

Ontmoetingsmiddag voor onze ouderen in de Maaszaal van onze Kerk
Gebedskring bij Jennie Kant, (Lijster 12)

Woensdag 11 maart, Bidstond dienst 19:30
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Collecten
: Kerkrentmeesters - Bidstondcollecte
Kerkauto
: Wim Duizer  441687
Donderdag 12 maart
20:00
Discipelschapskring bij de fam. A van Tilborg (Koperwiek 27)
Vrijdag 13 maart
13:30 tot 14:45
18:30 tot 21:00

Club groep 3+4
Youth Beta in het ’t Dijkhuis te Giessen

Zondag 15 maart
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw
: Jenny en Suzan
Middenbouw : Rianne en Joëlle
Bovenbouw : Ria
Kindercrèche : Sandra van Tilborg en Jeanne van Geffen
Collecten : 1ste Plaatselijk Diaconaal Werk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Kerkauto
: Dik en Teuna van Vugt  442327

Overlijden
Op Zondag 1 maart ’15 is Dhr. P. Hoesen (Mr. J. N. Scholtenplein 5) overleden in de leeftijd van 78
jaar. De begrafenis heeft plaats gevonden op vrijdag 6 maart ’15 na een afscheidsdienst in Herv.
Centrum de Ark in Andel. Dhr. Hoesen is in Andel begraven.

Meeleven
Mevr. G. Sterkenburg (Koperwiek 38) verblijft in de Hans Berger kliniek Muldersteeg 6, 4901ZG,
Oosterhout.
Hettie Baks mocht weer terug keren naar WZC: Den Dotter in Hank na een ziekenhuis opname
van enkele dagen.
Geboorte
Op vrijdag 27 Februari is bij Dennis en Sandra van Tilborg (Kruisstraat 27) een dochter geboren ,
Het meisje heeft de namen Carlijn Tooske Adriana gekregen. Carlijn is haar roepnaam en ze is het
zusje van Menno.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Dhr. L van Herpen (Koperwiek 45) die weer
thuis mocht komen uit het ziekenhuis.
Bedankt!
Mede namens mijn man wil ik u langs deze weg allen hartelijk bedanken voor, het medeleven in de
vorm van kaartjes ,telefoontjes en bemoedigende woorden, tijdens de periode van mijn
bestralingen. Ik heb afgelopen week mijn laatste bestraling gehad, en alles is goed verlopen.
Het heeft ons heel goed gedaan dat zoveel mensen met ons meeleefde in deze periode.
Hartelijke groet Aai en Claartje Groeneveld.
Maandagavond Hiskia studiegroep.
Vanavond laten we het boekje van Hiskia even dicht. We gaan ons verdiepen in de sederavond en
het Pesachfeest.. De sederavond en het Pesachfeest zijn godsdienstige“Joodse” familiefeesten
. Kennis en begrip van Pesach en seder, de voorbereiding en de liturgie voor deze feesten,
geven ons meer inzicht in het Nieuwe Testament en de christelijke liturgie
We komen bij elkaar bij Winanda Kant, Kruisstraat Rijswijk.
Ouderenmiddag.
D.V. 10 maart is er weer een ontmoetingsmiddag voor onze ouderen.
Waar: in de Maaszaal van onze Kerk
Tijd: 14.00 uur
Zoals u misschien al had vernomen, gaat het toneelstuk niet door.
In plaats daarvan komt Jan van der Ent, beter bekend als wereldfietser.
12 nov. 2013 is hij hier geweest met een presentatie over Canada.
Deze keer neemt hij ons mee naar de Noordkaap d.m.v. een power point presentatie.
We beginnen deze middag met koffie/thee, ook de kaarten en boekentafel is aanwezig.
Wij hopen velen deze middag te ontmoeten. De Ouderencommissie.
Samen delen
Een ouder verliezen is iets heel pijnlijks, iets waar je ook niet met iedereen over wilt/kunt praten.
Misschien denk je dit ook wel als je hoort van deze jongerengroep: 'Een groep waar je de hele tijd
moet praten over je verdriet. Een groep waar allemaal zielige mensen komen.'
Bij Samen Delen is er naast het delen van je verdriet, juist ook plaats voor gezelligheid en
ontspanning. Daarnaast hoef je niets te delen over je verlies, luisteren is ook goed!
Voel je vooral welkom om een keer te komen kijken!
Eerstvolgende bijeenkomst: DV 21 maart te Papendrecht.
www.jongerengroep-samendelen.webklik.nl
Wie wil ons helpen bij het schoonmaken van het kerkgebouw?
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

Inzameling kleding rommelmarkt
Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar kleding om te gaan verkopen tijdens de rommelmarkt.
Gaat u binnenkort uw kasten opruimen of zijn de kinderen weer een maatje groter gegroeid?
Graag ontvangen wij uw kleding voor de verkoop tijdens de komende rommelmarkt!
Let u er wel even op dat de kleren schoon en heel zijn?
Een los knoopje of dergelijke is natuurlijk wel te repareren!
Ook tasjes, sieraden en andere accessoires zijn welkom.
U kunt uw kleding inleveren bij: Agnes v.d. Nat, Maasdijk 18. Alvast bedankt!
Rock Solid
Beste tieners van Giessen en Rijswijk komende vrijdag avond 13 maart gaan we naar de HGJB
TOV-avond in Gorinchem. Een aantal van jullie hebben je eigen al opgegeven om mee te gaan.
Als je meer wilt weten over deze avond en of er nog toegangskaarten beschikbaar zijn neem dan
even contact met ons op via de whatsappgroep of via rocksolid-giessenrijswijk@live.nl.
De Rock Solid leiding
Solid Friends
Op zondagavond 15 maart is 't Dijkhuis weer open voor de gasten van 14+. Dan gaan we het
hebben over kiezen en keuzes maken, want de “Keuze is reuze” tegenwoordig. Dagelijks maken
we volgens de website Ask.com 612 keuzes. Variërend van keuzes over broodbeleg, profielkeuze,
bierdrinken, daten en huiswerk maken. We gaan ontdekken hoe we keuzes maken voor de langere
termijn, en op welke manieren we anderen daarbij kunnen betrekken en ook hoe we God hierin
kunnen betrekken. Tot dan in 't Dijkhuis!
Rommelmarkt
Om alvast te noteren in uw agenda:
De rommelmarkt wordt dit jaar gehouden op D.V. Zaterdag 13 juni 2015

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

