Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 15 maart 2015
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Jeroen de Weerdt
Aanvangslied : Ps. 84: 1 en 2
Schriftlezing : Ps 127 en 1 Petrus 2.1-10
Thema
:levende stenen

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. B.J.P. de Bruin te Andel
Organiste
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : OTH 229
Schriftlezing : (1) Mattheüs 25.1-13 en (2)
Mattheus 7.21-28

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema : “Een knielende meester” (Johannes 13: 1-38)
Collecten: 1ste Plaatselijk Diaconaal Werk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Kerk auto : Dik van Vugt  442327
Agenda:
Bijbel leesrooster
15-mrt Psalm 84, 16-mrt Matt.24:32-42, 17-mrt Matt.24:43-51, 18-mrt Matt.25:1-13, 19-mrt Matt.25:14-30,
20-mrt Matt.25:31-46, 21-mrt Matt.26:1-13, 22-mrt Psalm 69:1-16.

Maandag 16 maart
18:30 – 19:45
Club Groep 5/6.
20:30
Follow me next in het Dijkhuis te Giessen
Dinsdag 17 maart
Samen aan Tafel.
D.V. dinsdag 17 maart staan de tafels in de Maaszaal weer gedekt.
Wie zich reeds heeft opgegeven hoeft dat niet meer te doen.
Er is nog plaats voor enkele alleenstaanden, dus heeft u zin om te komen, geeft u zich dan op voor
maandagmiddag 17.00 uur. Bij Rika Ottevanger tel: 441131 of Hillie van Breugel tel: 442458
18:45

Follow Me

in het jeugdhonk van de Kerk

Woensdag 18 maart
18.45 – 20:00
Club groep 7/8
20:00
Bijbelkring in de Consistorie
Donderdag 19 maart
13:00
Handwerkgroep in de Maaszaal van de kerk
Vrijdag 20 maart
13:30 -14:30
18:30

Club groep 3/4
Yougth Beta verzamelen bij de Hervormde kerk in Rijswijk

Zaterdag 21 maart
Inzameling rommelmarktspullen.
Zaterdag 21 Maart 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
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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.
Zondag 22 maart
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Jolanda D en Maartje v H
Middenbouw : Andre en Denise
Bovenbouw : Martin
Kindercrèche : Rianne van Helden en Agnes van der Nat
Collecten: 1ste Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat – 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum
Kerkrentmeesters
Kerk auto
: Teus Smits 441445
Meeleven
Mevr. G. Sterkenburg (Koperwiek 38) is gisteren weer thuisgekomen na haar verblijft in de Hans
Berger kliniek in Oosterhout.
Mevr. Vos-van Essen (Maasdijk 30) verblijft in het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem op 5 west
kamer 511.
Personalia Gereformeerde Kerk
Zuster Dit Westerlaken-van Vugt (Burgstraat 60, 4283 GH Giessen) is opgenomen in het
Beatrixziekenhuis te Gorinchem voor een nieuwe heup.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Leo en Hennie Redert Nieuwstraat 6
Verjaardag
D.V. 17 maart hoopt Wim van Anrooij, Eikenlaan 11, 4254 AR, Sleeuwijk 42 jaar te worden.
We feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun nieuwe
levensjaar, Gods zegen toe.
Van de schoonmaakgroep.
We zijn nog steeds op zoek naar iemand die ons 1 keer in de maand op dinsdagmiddag van 13:00
tot 14:15 wil helpen met het schoonmaken van de kerk.
Wat wordt er van u verlangd, u kunt kiezen: Beneden de ruimte waar catechese wordt gegeven
tafels en de vloer schoonmaken en zo nodig de ramen aan de binnenkant zemen , daarna nog
even degene die de maas-en almzaal schoonmaakt helpen.
Of: stoffen kerkzaal en hal en af en toe de ramen in het atrium en gang zemen.
Jetty Duizer tel: 441687 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!
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!

2

Zaterdag 21 maart worden jullie weer om 19:30 uur verwacht bij 't Dijkhuis. Houd Facebook in de
gaten!
Bidstondcollecte
De opbrengst van de Bidstondcollecte, inclusief per bank ontvangen bedragen, is
€ 1.512,20. Hartelijk dank voor uw bijdragen.
Groot Nieuws Radio
Radiozender Groot Nieuws Radio voert deze week een financiële actie voor haar bestaansrecht.
We weten dat ook veel mensen uit onze gemeente naar deze zender luisteren (AM 1008). Als
plaatselijke
gemeente hebben we deze Stichting ondersteund met een gift van € 250 en hen Gods zegen
toegewenst met de woorden van het Danklied voor Verlosten uit Jesaja 12:4: “En gij zult te dien
dage zeggen: Looft den Here, roept Zijn naam aan, maakt onder de volken Zijn daden bekend.”
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
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