Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 12 april
Ochtenddienst: 9.30 uur
Gezinsdienst Afsluiting winterwerk
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Timo van den Berg
Pianist: Ben Lankhaar
M.m.v. Interkerkelijk jongerenkoor “Nadiah”,
Giessen/Rijswijk o.l.v. Peter Koetsveld
Thema “Tegen de stroom
Liturgie aanwezig

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. G.J. Wolters te Almkerk
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 118 vers1 en 5
Schriftlezing : 1 Kor.15:35-49
Tekst
: 1 Kor.15 vers 44a

Kindernevendienst alleen voor de onderbouw. Thema: Wandelen in het licht (Johannes 1 : 1-7)
Collecten : 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerk auto : Gerrit van Drunen 442971
Agenda:
Bijbel leesrooster
12-apr Psalm 116, 13-apr Gen.29:1-14a, 14-apr Gen.29:14b-35, 15-apr Gen.30:1-24,
16-apr Gen.30:25-43, 17-apr Gen.31:1-21, 18-apr Gen.31:22-42, 19-apr Psalm 23.
Zondag 12 april
19:30
Solid Friends in ’t Dijkhuis te Giessen
Maandag 13 april
19:45
Gesprekskring. De koffie staat klaar in de Maaszaal.
20:00
Pastoraat vergadering
20:00
Hizkia Bijbelstudie kring, deze laatste avond gaan we het Loofhuttenfeest
bestuderen. U bent hartelijk welkom bij Ankie Kolbach Dijkje 1
Dinsdag 14 april
Samen aan tafel voor alleenstaanden
Een menu is samengesteld en wij hopen u te ontmoeten a.s. dinsdag tussen 12:00 en 12:15 in de
Maaszaal van de Herv. Kerk in Rijswijk. Er zijn nog plaatsen over, dus heeft u zin om eens een
keer mee te eten ? Van harte welkom.
Geeft u zich dan op voor maandagavond 18.00 uur bij Rika Ottevanger tel: 441131 of Hillie van
Breugel tel: 442458
Woensdag 15 april
Discipelschapskring
Donderdag 16 april
12:00
Handwerkgroep in de Maaszaal van de kerk
Zaterdag 18 april
14:45

Slotdag Jeugdclubs en Kindernevendienst

Inzameling rommelmarktspullen.
Zaterdag 18 april 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. 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, die komt
dan even langs om te kijken of we de meubels kunnen gebruiken. Dit voorkomt 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 19 april
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Annette en Jenny
Middenbouw : Denise en Maaike
Bovenbouw : Martin
Kindercrèche : Suzanne Rens en Marielle Oudshoorn
Collecten: 1ste Eigen zendingsproject – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Orgel
Kerkauto
: Teus Smits  441445
Meeleven
Mevrouw Vos- van Essen is over gegaan naar Altenahoven, Gulderoede kamer 115
Personalia Gereformeerde Kerk
Eerste Paasdag is zuster Bertha Schmidt-Hartman overleden.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Connie van Helden
Verjaardag
D.V. 16 april hoopt Mevr. Hoeke- Kamerman 80 jaar te worden.
We feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun nieuwe
levensjaar, Gods zegen toe.
Solid Friends
We zien je vanavond (12 april) graag om 19:30 uur in 't Dijkhuis voor de laatste SF-avond. We
gaan het dan hebben over de hemel. 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.
Handwerkmiddag
D.V. 16 april is er de laatste handwerkmiddag van het winterseizoen. Wij verwachten jullie om
12.00 uur in de Maaszaal. Wij sluiten het seizoen af met een broodmaaltijd, als je er niet bij kunt
zijn laat het dan even weten. Degenen die zich al hadden afgemeld, hoeven niet te reageren.
Tot donderdag! Thea tel: 442889 en Hillie tel: 442458
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.
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

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

