Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk

ZONDAG 22 Maart 2015
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. A.J. Mouw te Giessen
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Psalm 117
Schriftlezing : Romeinen 15:1-13,
Psalm 69:1-10 en 22-25 en Lukas 23:33-36

Avonddienst: 18.00 uur
Follow Me dienst
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Pianist
: Ben Lankhaar
Drum
: Jelmer van Houwelingen
Liturgie aanwezig
Thema : ‘De nieuwe hemel en aarde’

Kerk auto : Teus Smits  441445
Collecten:1ste Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat – 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum
Kerkrentmeesters
Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: ‘Mij moeten jullie hebben’ (Johannes 18: 1-27)
Agenda:
Bijbelleesrooster
22-mrt Psalm 69:1-16, 23-mrt Matt.26:14-19, 24-mrt Matt.26:20-29, 25-mrt Matt.26:30-35,
26-mrt Matt.26:36-46, 27-mrt Matt.26:47-56, 28-mrt Matt.26:57-68, 29-mrt Psalm 69:17-37.

Maandag 23 maart
18:30 – 19:45
19:45
20:00
20:30

Club Groep 5/6.
Gesprekskring. De koffie staat klaar in de Maaszaal.
kerkraadsvergadering in de consistorie
Follow me next Dijkhuis te Giessen

Dinsdag 24 maart
19:00
18:30

Gebedskring bij Jennie Kant, (Lijster 12)
Follow Me we gaan bowlen verzamelen bij de kerk in Rijswijk

Woensdag 25 maart
18:45 – 20:00
Club groep 7/8
Vrijdag 27 maart
8:00 tot 12:00
13:30 -14:30

Kaarten en boeken in de Zalmpassage.
Club groep 3/4

Zaterdag 28 maart
Rock Solid
Beste tieners van Giessen en Rijswijk binnenkort is het weer Pasen. Komende zaterdagavond
gaan we ontdekken dat Pasen meer is dan alleen de paashaas en de paaseieren. Benieuwd
geworden kom dan zaterdag 28 maart vanaf 19:15 uur naar het jeugdhonk in de Hervormde kerk
in Rijswijk. Neem je vrienden en vriendinnen mee!! De Rock Solid leiding

Zondag 29 maart Palm Pasen
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw
: Jolanda T en Annette
Middenbouw : Dieke en Joelle
Bovenbouw : Arie
Kindercrèche : Charonne Kant en Gerlinde Kant
Collecten
: 1ste Kerk in Actie Totaal – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Orgel
Kerkauto
: Wim Duizer  441687
Meeleven
Mevr. Vos-van Essen (Maasdijk 30) verblijft op afd. noord kamer 333 in het Beatrix ziekenhuis te
Gorinchem
Mevr. J. Baks van Someren is overgeplaatst naar Altenahove
Personalia Gereformeerde Kerk
Zuster Bertha Schmidt-Hartman (Gherstkamp 21, 4284 ES Rijswijk) is ernstig ziek. Zij zal
maandag naar haar dochter Jeany Maters (Andriëtte Peereboom 3, 4283 GP Giessen) verhuizen.
Bloemengroet
Deze week gaan de bloemen als bemoediging naar Mevr. G. Sterkenburg (Koperwiek 38) die weer
thuis mocht komen.
Huwelijksjubileum
D.V. 29 Maart hopen Dhr. en Mevr. A.G.A van Herpen- Versluis (Groot Zuiderveld 93 4271 CB
Dussen) 25 jaar getrouwd te zijn, Waarmee we hun van harte feliciteren.
Bedankt!
Bij deze wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor alle belangstelling tijdens mijn verblijf in het
ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Het heeft mij heel goed gedaan.
Linus van Herpen (Koperwiek 45)
Paasviering Ouderen.
D.V. 31 maart is er om 14.00 uur in de Geref. Kerk de Paasviering.
We komen allereerst samen in de hal van het kerkgebouw en gebruiken daar een kopje
koffie/thee.
Daarna gaan we naar de kerkzaal waar er een liturgie klaar ligt voor u.
Predikanten en commissieleden verzorgen deze viering, de begeleiding van de samenzang is in
handen van Ds. A.J. Mouw.
Na de viering komen we weer terug in de hal waar u nog een drankje wordt aangeboden, en hebt u
de gelegenheid elkaar nog even te spreken.
U bent heel hartelijk welkom, zaal open vanaf 13.30 uur.
Voor vervoer neemt u contact op met: Herv. Rijswijk: Tonny Besselink tel: 441956
Solid Friends
Op zondagavond 29 maart vanaf 19:30 uur zijn de deuren van 't Dijkhuis weer open voor de
gasten van 14+. We gaan het op deze avond hebben over het thema "The morning after". Ofwel
de betekenis van stille zaterdag en horen dat je met je pijn en teleurstellingen naar God mag gaan.
We mogen weten, dat het verhaal doorgaat en dat op de Paasdag Jezus de dood heeft
overwonnen. De boodschap is dat er leven na de dood is, er is een morning after. Tot dan in 't
Dijkhuis!
Houd vrijdagavond 17 april en zaterdag 18 april vrij in je agenda! Dan staat namelijk alweer het
slotweekend gepland. Meer informatie volgt...
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Tempo samenzang
Vanuit traditie ligt in onze gemeente het tempo van de samenzang aan de lage kant. Voor de
ouderen kan dat lastig zijn vanwege de lange adem die daarvoor nodig is. Voor de jongere
generatie sluit een te laag tempo niet altijd aan bij hun muzikale beleving. Om een betere balans te
vinden voor jong en oud zijn we uit 'op Toonhoogte' gaan zingen en willen we ook het tempo
verhogen.
We hopen dat dit ten goede mag komen aan de expressie in onze samenzang. Samenzang waarin
we zowel vanuit schuldbesef onze zonden belijden als in dankbaarheid en blijdschap vanwege
Gods genade Hem mogen loven en prijzen. We mogen zo zingen met ons hart. Dat mag klinken!
Met betrekking tot het tempo van de samenzang hebben we contact gehad met de organisten.
Aangezien de samenzang altijd een samenwerking is tussen de organist en de gemeente willen
we u vragen ook aandacht te hebben voor het tempo. Vooral een goede inzet van de gemeente
aan het begin van de regels helpt de organist in het tempo. Het tempo wat verhogen is
eenvoudiger gezegd dan gedaan, maar we hopen als we er met elkaar zo aandacht voor hebben
dat het dan wel te realiseren is.
Kaarten en boeken in de Zalmpassage.
D.V. vrijdag 27 maart, staan wij weer in de Zalmpassage van 8.00 uur tot 12.00 uur.
Naast zelf gemaakte kaarten en eigen gebreide sokken hebben we een flinke hoeveelheid boeken
die voor € 0.50 per stuk worden aangeboden.
Rommelmarkt
Om alvast te noteren in uw agenda:
De rommelmarkt wordt dit jaar gehouden op D.V. Zaterdag 13 juni 2015
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
Deurbel bij de beneden ingang
In verband met uw veiligheid tijdens aanwezigheid in de zalen van de kerk willen wij u vragen om
de buitendeur beneden bij de kerk af te sluiten als alle deelnemers binnen zijn. Hij hoeft niet op slot
maar de blokkering opheffen is voldoende.
Uitlopen is altijd mogelijk zelfs als de deur op slot zou zitten, de sloten zijn speciale nooduitgang
sloten
Zoals het nu meestal is kan een ieder “gewenst” of “ongewenst” , met of zonder kwade
bedoelingen, binnenlopen en van alles doen zonder dat u dat merkt.
Meestal zijn dat mensen met goede bedoelingen. Maar dat kan zomaar anders worden zeker
gezien de diverse activiteiten in de regio (inbraak of dergelijke ).
Om laatkomers of bezoekers die iemand komen ophalen toegang te geven is er nu dus een
deurbel geïnstalleerd.
Namens de kerkrentmeesters: Joost van Gammeren
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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!

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

Zomertijd:
Ter herinnering het volgende: In de nacht van zaterdag 28 maart op zondag 29 maart
(komend weekend) gaat om 02.00 uur, de klok 1 uur vooruit en begint de zomertijd.
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