Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 29 maart 2015
Palmpasen
Ochtenddienst: 9.30 uur
Belijdenisdienst
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Liturgie aanwezig

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. L. Lammers,
te Giessen-Oudkerk
Organist
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Gezang 34: 1, 2 en 6
Schriftlezing : Lukas 18: 18 – 34 en
Mattheus 27: 57 - 61

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: Het is volbracht (Johannes 19:16-42)
Collecten
Kerkauto

: 1ste Kerk in Actie Totaal – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Orgel
: Wim Duizer  441687

Agenda:
Bijbelleesrooster
29-mrt Psalm 69:17-37, 30-mrt Matt.26:69-75, 31-mrt Matt.27:1-10, 1-apr Matt.27:11-26,
2-apr Matt.27:27-44, 3-apr Matt.27:45-56, 4-apr Matt.27:57-66, 5-apr Matt.28:1-8.

Zondag
Solid Friends
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!
Maandag 30 maart
18:30 – 19:45
Club Groep 5 en 6
Dinsdag 31 maart
14:00

Paasviering Ouderen in de Geref. Kerk

Woensdag 1 april
18:45 – 20:00
Club groep 7 en 8
20:00 - 22:00
Doopcatechese bij Dennis en Sandra van Tilborg (Kruisstraat 27)
20:00
Bijbelkring in de Consistorie
19.15 - 19.45 uur
Bezinningsbijeenkomst:
woensdag 1 april a.s. hopen we een bezinningsbijeenkomst te hebben ter voorbereiding op het
Heilig Avondmaal. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het voorvak van de kerk en duurt van
19.15 - 19.45 uur. Ik hoop dat velen aanwezig zullen zijn, om samen met elkaar op deze manier
invulling te geven aan de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Mochten er voor u
belemmeringen zijn om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen ( waar voorheen het Censura
morum voor gehouden werd) dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling, om zodoende
hopelijk deze belemmering uit de weg te helpen.
Donderdag 2 april
13:00 tot ± 15:30
20:00-22:00

Handwerkgroep in de Maaszaal van de kerk
Bijbelkring Openbaring bij Jansje Kraaij (Maasdijk 12a)
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Vrijdag 3 april
13:30 -14;30

Club groep 3 en 4

Goede Vrijdag 3 april
Viering Heilig Avondmaal
Aanvang: 19.30 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Collecten: 1ste Open Doors – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energie Kosten
Kerk auto : Wim Duizer
Zaterdag 4 april
Solid Friends
Zaterdag 4 april zullen we activiteiten gaan doen aan de hand van het thema 'Moneymakers'.
Nieuwsgierig? Tot dan!
Zondag 5 april 1ste Paasdag
Onderbouw
: Maartje v H en Jolanda D
Middenbouw : Rianne en Wendy
Bovenbouw : 1e zondag van de maand
Kindercrèche : Carolien Kant en Heidi Kant
Collecten : 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Kerk
Kerkauto : Ochtend: Hille Hooghiemstra  442686 Avond: Ko Kraaij  442825
Overlijden
Op zaterdag 21 maart is Mevr. J. A. Baks – van Someren overleden in de leeftijd van 94 jaar.
De begrafenis heeft vrijdag 27 maart ’15 plaatsgevonden na een afscheidsdienst in de Hervormde
Kerk in Rijswijk.
Meeleven
Mevrouw Vos-van Essen is nog in het ziekenhuis zij ligt op afdeling 4 west kamer 402 in
Gorinchem.
Dhr. C van Tilburg (Onderweg 8) is van het Beatrixziekenhuis overgebracht naar het Gasthuis.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week ter bemoediging naar Mevr. H van der Stelt (Kruisstraat) die thuis
kwam uit het ziekenhuis
Verjaardag
D.V. 5 April hoopt Mevr. M.N Hoeke – Kamerman (Mr. J.N. Scholtenplein 20 4284 EK) 80 jaar te
worden, we feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun nieuwe
levensjaar, Gods zegen toe.
BEDANKT!
Graag wil ik iedereen bedanken voor de warme belangstelling tijdens mijn verblijf in de HansBerger kliniek, maar ook bij mijn thuiskomst. Ook allen die mij hebben verrast met bloemen,
telefoontjes en de mooie kaarten. Het heeft ons goed gedaan dat zovele mensen aan ons gedacht
hebben. En in het bijzonder dank aan God die dit alles bewerkte.
Vriendelijke groeten Greet en Sander Sterkenburg.
Ouderenreisje 65 +
I.v.m. meerdere activiteiten in juni, is het Ouderenreisje niet op 9 juni maar op 2 juni.
Na de Paasviering a.s. dinsdag krijgt u meer te horen over het reisje.
De ouderencommissie.
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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
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

Ambtsdragers
Binnen onze gemeente hebben wij te maken met een verscheidenheid aan personen.
Verscheidene personen met een diversiteit aan gaven. Al deze gaven worden geschonken
door één en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals Hij wil (1
Corinthiërs 12: 11). Met al die verschillende gaven vormen wij het lichaam van Christus
zoals het even verderop in de brief aan de Corinthiërs omschreven staat: Welnu, u bent
het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. God heeft in de
gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven (1 Corinthiërs 12: 27 en 28a).
“De roeping tot het ambt in de gemeente geschiedt van Christuswege door de
gemeente…” zo luidt artikel 3.1 van de kerkorde. Daarin wordt tot uitdrukking gebracht dat
niemand zichzelf op kan werpen tot ambtsdrager in de gemeente, maar dat dit ambt ook
niet van boven af wordt opgelegd. Het is Christus zelf die ons roept tot het ambt, en Hij
maakt bij die roeping gebruik van de roeping door de gemeente. Ambtsdragers zijn dan
ook geen verkozen vertegenwoordigers van de gemeente die de wil van het kiezersvolk
hebben uit te voeren. Van Christuswege staan de ambtsdragers dan niet boven maar ín
de gemeente. Het is daarom van belang dat u als gemeenteleden betrokken bent bij de
zaak van het ambt door middel van uw voorbede en kritiek. Kritiek die het goede zoekt
voor Gods gemeente. Maar ook betrokken door het nemen van uw verantwoordelijkheid bij
de verkiezing van de ambtsdragers.
Binnen onze gemeente hebben we al langere tijd vacatures in de kerkenraad. Momenteel
is er nog één vacature ouderling. Het zoeken naar nieuwe ambtsdragers is het zoeken
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naar ‘hen die door God zelf tot zijn heilige dienst geroepen zijn’. Zo staat dit in het
klassieke bevestigingsformulier. Deze zondag wordt u als gemeente opnieuw opgeroepen
om lijsten in te dienen in de vacature ouderling. Dit is dus niet een zaak van een klein deel
van de gemeente. Als kerkenraad willen wij de gehele gemeente dan ook oproepen om uw
verantwoordelijkheid bij deze verkiezing op te pakken. Dit kan in de eerste plaats door uw
voorbede maar ten tweede door aanbevelingen te doen voor personen in dit ambt.
Wanneer u een aanbeveling wilt doen kan dit als volgt. Zet de naam en het adres van
diegene op een lijst en laat deze lijst bij voorkeur door minimaal 10 andere belijdende
lidmaten van onze gemeente ondertekenen. Lever deze lijst uiterlijk zaterdag 11 april in bij
scriba W. van Dijk, Koekoek 1 te Rijswijk.
Mocht u hier nog vragen of opmerkingen over hebben dan kunt u uiteraard terecht bij de
kerkenraad.
Wij verzoeken u nogmaals om onze gemeente in uw voorbede te gedenken in het
vertrouwen dat Hij ons wil leiden.
HEER, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.
Psalm 84: 6 berijmd
Namens de kerkenraad,
W. van Dijk.

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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