Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 26 APRIL 2015
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. A. Naijen te Andel
Organist
: Hans van Oudheusden
Aanvangslied : Gezang 266 verzen 1, 2 en 3
Schriftlezing : O.T.: Job 3:11-16 en N.T.: I Kor. 15:1-11
Tekstlezing : I Kor. 15:8
Collecten
Kerk auto

: 1ste plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
: Dik van Vugt  442327

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: Wandelen als kinderen aan Gods hand
Middagdienst: 14.30 uur TENTDIENST
Zondag 26 april is er weer de jaarlijkse tentdienst in de feesttent bij de Slagboomstraat.
Dit jaar is het thema "Voordeel van de twijfel".
Ds. Mouw uit Giessen leidt deze dienst en zal stilstaan bij twijfel in geloof.
Een muzikale bijdrage wordt verzorgd door jongerenkoor Nadiah.
Zij begeleiden de samenzang en zingen een aantal liederen. Tot ziens!
Agenda:
Bijbelleesrooster
26-apr Psalm 103, 27-apr Gen.36:1-43, 28-apr Jak.1:1-11, 29-apr Jak.1:12-18,
30-apr Jak.1:19-27, 1-mei Jak.2:1-13, 2-mei Jak.2:14-26, 3-mei Psalm 108.
Orgelconcert 1 mei 2015
Op 1 mei wordt er in de Hervormde kerk van Rijswijk (NB) een orgel- en pianoconcert gegeven
door Jan Rozendaal en Hugo van der Meij. Beiden zijn jonge bevlogen muzikanten welke eerder
ook een cd hebben opgenomen in de kerk. Het concert staat in het teken van Het Huis van Oranje
en 70 jaar bevrijding. Naast orgel- en pianowerken is er ook samenzang. Het concert begint om
20.00 uur, de entree bedraagt € 6, tot en met 12 jaar gratis. Van harte aanbevolen?
Zondag 3 mei
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw
: Jolanda T en Maartje v H
Middenbouw : Wendy en Joelle
Bovenbouw : Tienerbijeenkomst/ Arie en Maaike
Kindercrèche : Diane en Emily Duizer
Kerk auto
: Ochtend: Hille Hooghiemstra 442686 Avond: Ko Kraaij 442825
Collecten
: 1ste plaatselijk Diaconaal Werk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Pastorie
Overleden
Op vrijdag 24 april is Mevr. C.A van Vos van Essen overleden in de leeftijd 89 jaar.
Dinsdag 28 April is er gelegenheid de familie te condoleren in de Maaszaal van 19:30 tot 20:00.
De begrafenis zal plaats vinden op woensdag 29 april na een rouwdienst om 13:30 in de
Hervormde Kerk in Rijswijk.
Meeleven
Op donderdag 30 april ’15 wordt Rina van Andel opgenomen in het Beatrixziekenhuis voor een
operatie.
Personalia Gereformeerde Kerk
Zuster Klara van Leeuwen- Smits is opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem (kamer 505
West).

Bloemengroet
Deze week gaan de bloemen als bemoediging naar Dhr. G.B. Westerlaken (Andel) die thuis kwam
uit het ziekenhuis
Jarig
D.V. 4 mei a.s. hoopt Dhr. J. van Tilborg zijn 85ste verjaardag te vieren We feliciteren alle jarigen
van harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun nieuwe levensjaar, Gods zegen toe.
Huwelijksjubileum
D.V. 2 Mei hopen Dhr. en Mevr. A Grandia en E.W van de Mooren hun 40 jarig huwelijks jubileum
te gedenken. Waarmee we hun van harte feliciteren.
Wie wil ons helpen bij het schoonmaken van het kerkgebouw?
Wij zijn nog steeds 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
Ouderenreisje 65 +.
D.V. 2 juni is er het Ouderenreisje.
We gaan naar Helmond waar we een bezoek brengen aan het Edah Museum, en volgt u een route
van toen naar nu. De geschiedenis van het EDAH bedrijf brengt u terug in de tijd en plaatst u
tussen de producten-winkeltypes-reclame uitingen-verpakkingen-weeg en
afrekensystemen. Uiteraard drinken we hier ook koffie/thee met gebak.
Na van dit alles te hebben genoten vertrekken we naar Hoogeloon waar we de boerenlunch zullen
gebruiken op de kaasboerderij De Ruurhoeve. Aan de hand van een film gemaakt op de boerderij
ziet u hoe het hele proces “van gras tot kaas “ in zijn werk gaat. Aansluitend gaat u o.l.v. een gids
bij de koeien, geiten en kippen kijken. In de boerderijwinkel kunt u kaas proeven en kopen.
Wanneer we dit alles hebben gezien stappen we weer in de bus en via een toeristische route
komen we aan in Molenschot waar er in restaurant Onder de Linden een heerlijk diner wordt
geserveerd.
Kosten per persoon € 50.= dit bedrag wordt net als vorig jaar bij u opgehaald.
U kunt zich opgeven voor 23 mei bij:
Rijswijk: Tonny Besselink tel: 441956
De bus staat voor in Giessen: 8.20 uur parkeerstrook in de Burgstraat ( bij C. Kersten )
De bus staat voor in Rijswijk: 8.35 uur Geref. Kerk
Rock Solid
Beste tieners van Giessen en Rijswijk het Rock Solid seizoen is alweer voorbij. Om het seizoen
met zijn allen leuk af te sluiten hebben we zaterdag
16 mei nog een slotdag. Bij mooi weer willen we naar duinoord gaan en bij slecht weer gaan we
zwemmen in de tongelreep. Wil je graag mee, geef je eigen even op via de whatsappgroep of via
rocksolid-giessenrijswijk@live.nl.
Meer informatie volgt nog en aan jullie ouders kan gevraagd worden of die willen rijden. Nodig je
vrienden en vriendinnen ook uit, maar geef ze wel even op!! De Rock Solid leiding

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

