Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 5 april 2015

Ochtenddienst: 9.30 uur PASEN
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Trompettist: Mw. J. van Dalen
Liturgie aanwezig

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. H. Klink, te Hoornaar
Organist
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Psalm 67: 1
Schriftlezing : Johannes 20: 1 – 23
Tekst
: Johannes 20: 19,20

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: God wint, dat geloven wij. (Johannes 20: 1-18)
Collecten : 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Kerk
Kerkauto : Ochtend: Hille Hooghiemstra  442686 Avond: Ko Kraaij  442825
Uitleg Bloemstuk
Marcus 16 vers 4
De vrouwen zagen dat de steen als was weggerold , het was een grote steen.
Mensen zorgen voor een goede beveiliging van het graf, bewaking en verzegeling van de grote
zware steen. Maar dat houdt Gods werk niet tegen, de verzegelde zware steen is weg.
God laat ons mensen zien dat de poort nu open staat door de opstanding van Zijn Zoon.
Vandaar dat de witte bloemen door de poort heen gaan naar de andere kant, Gods kant.
Agenda:
Bijbelleesrooster
5-apr Matt.28:1-8, 6-apr Matt.28:9-15, 7-apr Matt.28:16-20, 8-apr Gen.27:1-29, 9-apr Gen.27:30-45,
10-apr Gen.27:46-28:9, 11-apr Gen.28:10-22, 12-apr Psalm 116.

Maandag 6 april
20:00-21:00

Collectebonnen verkoop bij Dhr. W van Tilborg, (Vijfmorgen 9)

Dinsdag 7 april
19:00
20:00

Gebedskring bij Jennie Kant, (Lijster 12)
Doopcateches bij Renco en Antoinnette Paans (Hoefselaan 12)

Vrijdag 10 april
18:30

Youht Beta verzamelen bij de Herv. Kerk in Rijswijk

Zaterdag 11 april
8:00

Mannen ontbijt in de Maaszaal, (koffie/thee klaar vanaf 7.45 uur).

Rock Solid
Beste tieners van Giessen en Rijswijk komende zaterdagavond is al weer de laatste Rock Solid
avond van het seizoen, mis deze niet. We gaan deze avond een mysterie proberen op te lossen.
Ben je nieuwsgierig geworden om welk mysterie het gaat, kom dan zaterdag 11 april vanaf 19:15
uur naar het jeugdhonk in de Hervormde kerk in Rijswijk. Neem je vrienden en vriendinnen mee!!
De Rock Solid leiding
Zondag 12 april

Afsluiting winterwerk/ Gezinsdienst
Kindernevendienst alleen voor de onderbouw
Onderbouw : Maartje S en Jolanda T
Kindercrèche : Corrie Kant en Corline Kraaij
Kerkauto
: Gerrit van Drunen 442971
Collecten : 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
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Gezinsdienst
Zondag 12 april is alweer de laatste gezinsdienst van dit seizoen. Dit keer zal het thema “Tegen de
stroom in” zijn. Interkerkelijk jongerenkoor “Nadiah” uit Giessen/Rijswijk zal tijdens de dienst enkele
liederen zingen.
Tegen de stroom ingaan… We kunnen daarbij denken aan vissen, zoals zalmen. Die zwemmen
hele stukken tegen de stroom in om de plek te komen waar ze willen zijn. Zwemmen wij als
christenen ook niet dagelijks tegen de stroom in? Zijn wij niet anders dan anderen?
Daniel wil aan het buitenlandse hof zich aan Gods regels houden. Hij was daarin zeker een
minderheid, maar het pakte zeer goed uit. Ook Petrus heeft het over het anders zijn dan de nietchristenen. Waarom zijn wij anders en wat is de positieve invloed van christenen in de wereld?
Het is niet zo makkelijk om als minderheid (misschien wel als enige) op je werk, of in de klas
Christen te zijn. Hoe kunnen we ons onderscheiden? Net zoals de vissen hebben we daarvoor wel
een lange adem nodig om die hele weg op aarde af te leggen. Maar wij weten waar we heen
willen, wat de plek is waar we willen zijn. En dat is de Hemel. En om dat doel te bereiken krijgen
we kracht van God om vol te houden!
Hoe we tegen de stroom in kunnen gaan, zal onze eigen dominee Heijkoop deze dienst uitleggen.
We lezen daarbij uit Daniel 1: 6-21 en uit 1 Petrus 2: 11-12.
We hopen u en jullie allemaal weer te ontmoeten tijdens en na de dienst.
Solid Friends
De laatste Solid Friends avond staat alweer voor de deur. Deze laatste avond zal zijn op zondag
12 april. Tot dan om 19:30 uur in 't Dijkhuis. We sluiten het seizoen natuurlijk nog wel af met het
bekende 'Solid Friends Slotweekend'. Let op, de datum van het slotweekend is verschoven naar
29 en 30 mei. Houd deze vrijdagavond en zaterdag dus vrij in je agenda! Meer informatie krijg je
nog te horen.
Meeleven
Mevrouw Vos-v.Essen ligt nog in het Beatrixziekenhuis. Zij ligt op afdeling 4 West kamer 402
Meeleven elders verblijvende gemeenteleden:
In zorginstellingen buiten de gemeente verblijven op dit moment de volgende gemeenteleden:
In De Riethorst, De Kloosterhoeve, Kloosterweg 1, 4941 EG te Raamsdonkveer verblijft mw. M.S.
Kant-van Vugt,
In De Notenhoff, Nachtegaallaantje 1, 4281 PN te Andel, app. nr. 101: verblijft mw. G. Smits-Kant,
In de Lemmenskamp, Weth. de Joodestraat 2, 4285 CD te Woudrichem: mw. P. Kant-van Tilburg,
mw. D de Zeeuw-van Pouderoijen, mw. G.B. van Tilburg-van Haaften en mw. H.J. HolNieuwenhuizen
In Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC te Almkerk, verblijft dhr. J. van Essen, mw. P.G. van
Gammeren – Westerlaken en Dhr. J. Kant
In Sovak Sleeuwijk, Eikenlaan 7-11, 4254 AR te Sleeuwijk verblijft Wim van Anrooij,
Denise van Geffen, Dorpsstraat 58, verblijft in Minckelerstraat 9, 4816 AD, Breda
Hettie Baks verblijft in WZC: De Dotter, In ’t Rietwerf 101, 4273 CG Hank
Dhr. C van Tilburg (Onderweg 8) is overgebracht naar Altenahove, Almkerk
Verhuisd
Op woensdag 8 april verhuisd mevr. W van Hattem- Vogel, naar Zorgcentrum Goezate,
kamer 226, Raadhuislaan 4, 4251 VS Werkendam.
Bloemengroet
Deze week gaan de bloemen als bemoediging naar Dhr. en Mevr. van Stigt (Zesmorgen)
Verjaardag Rectificatie
Op zondag 5 april is Mevr. Hoeke niet jarig maar Dhr. J.B van der Nat (Dorpsstraat 16) hij viert
dus vandaag zijn 80ste verjaardag.
We feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun nieuwe
levensjaar, Gods zegen toe.
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Paasgroet Narcissen
Vanuit de kindernevendienst zullen ook dit jaar weer narcissen worden uitgedeeld aan de
kinderen. Deze zijn bedoeld om weg te geven. Een geschenk voor iemand die ziek is, iemand op
leeftijd of voor iemand anders die je graag de boodschap van Pasen wil brengen. We mogen door
dit kleine gebaar laten zien dat God van ons houdt.
De kindernevendienstleiding.
De teksten van de belijdeniscatechisanten
Willeke Kant, Jesaja 41:13
Lex van Nimwegen, Psalm 146:5
Lisa van Nimwegen, Johannes 14: 6a, 19b
Martin Westerlaken, Spreuken 3:6
Denise van de Wetering, Psalm 32:8
Reinier van de Wetering, Job 10:10, 12
Kerktelefoonuitzending
Het URKER MANNENKOOR “HALLELUJAH” komt zingen in de Hervormde kerk te Zuilichem en is
D.V. zaterdag 18 april te beluisteren via de kerktelefoon van alle 3 de kerken in Giessen en
Rijswijk op kanaal 1 en 3 ( 5 Lemmenskamp) van u ontvanger. Aanvang half acht. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met Bert Heijstek. Veel luisterplezier.
Beste gemeenteleden,
Bijgevoegd vinden jullie een lijst met onderwerpen die nu in het informatieboekje voorkomen.
Binnenkort wil ik het boekje voor 2015-2016 gaan maken.
Hiervoor heb ik jullie welwillende medewerking nodig om het boekje up-to-date te maken.
Ik verzoek jullie om mij voor 31 mei a.s. de onderdelen waar jullie mee te maken hebben aan te
passen en graag ook (als dit van toepassing is) de programma’s voor het komende seizoen te
vermelden.
Alles uiteraard met de juiste namen, data etc.
Het lijkt nog lang tot 31 mei maar voor degene die dit ook nog met anderen moet bespreken en
wellicht ook nog een programma of dergelijke moet maken is deze tijd toch nodig denk ik.
Als het niet of niet meer bij jullie taak hoort dit graag aan mij melden en deze mail doorsturen naar
degene die er nu wel over gaat. (CC naar mij a.u.b.)
Ik hoop hiermee dat we tijdig het komende seizoen ingevuld zullen hebben en we als gemeente
een fijn winterseizoen op kunnen zetten.
Vriendelijke groet, Wim Duizer (w.duizer@ziggo.nl)
Verstopt toilet
Beste lezers gaarne wil ik het volgende onder uw aandacht brengen.
Afgelopen zaterdag werden wij geconfronteerd met een verstopt toilet.
Onze toilet voorziening en afvoer geschied door middel van een pomp naar het persriool.
Deze pomp kan de normale de inhoud van het riool verwerken.
Bij de demontage op zaterdagavond van de pomp bleek deze verstop te zitten met luiers,
maandverband en tampons.
Deze artikelen kunnen thuis misschien wel door het toilet maar het systeem bij onze kerk kan dit
niet verwerken.
Daarom willen wij U allen dringend verzoeken om dergelijke artikelen als luiers, maandverband,
tampons en babybillen doekjes in de daarvoor bestemde afvalbakjes in het toilet, of in de container
bij de buitendeur te deponeren. Met vriendelijke groet: Joost van Gammeren

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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