Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 10 MEI 2015
Ochtenddienst: 9.30 uur Doopdienst
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Liturgie aanwezig

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. R.R. Maathuis,
te Werkendam
Organist
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Ps.121 vers 1 en 4
Schriftlezing : 1 Petrus 1, 1-9

Kindernevendienst voor alle groepen.
Thema: Liefde voor/verlangen naar de Bruidegom (Hooglied 1 : 1-8)
Collecten: 1ste Diaconaal Quotum – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerk auto: Gerrit van Drunen 442971
Agenda:
Bijbelleesrooster
10-mei Psalm 100, 11-mei Spr.8:22-36, 12-mei Spr.9:1-18, 13-mei Spr.10:1-16, 14-mei Psalm 110,
vrijdag 15-mei Spr.10:17-32, 16-mei Spr.11:1-17, 17-mei Psalm 27
Maandag 11 mei
18:00 Gesprekskring, Beste dames maandag gaan wij het seizoen afsluiten met een etentje in de
Maaszaal, kosten 15.00 euro
Dinsdag 12 mei
Samen aan tafel.
Zij die zich reeds hebben opgegeven voor de maaltijd worden verwacht tussen 12.00 uur en 12.15
uur in de Maaszaal van de Herv. Kerk voor een heerlijke maaltijd. Wanneer u niet aanwezig kunt
zijn wordt u vriendelijk verzocht dit te melden aan Rika Ottevanger tel. 441131 of Hillie van
Breugel tel. 442458
Woensdag 13 mei
18:00
afsluiting Bijbelkring Openbaring in de Pastorie
Donderdag 14 mei Hemelvaartsdag 9:30 uur
Voorganger : Ds. M.L.W. Karels te Hattem
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Psalm 47: 1 en 2
Schriftlezing : Handelingen 1: 4-11 en 1 Petrus 3: 13-22
Tekstgedeelte :1 Petrus 3: 22
Collecte : 1ste Plaatselijk Jeugdwerk - 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Orgel
Kerk auto : Wim Duizer  441687
Kindernevendienst voor alle groepen.
Crèche : Rianne van Helden en Mirjam Vos
Zaterdag 16 mei
Inzameling rommelmarktspullen.
Zaterdag 16 mei 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, tel: 442660
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.
Zaterdag 16 mei
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
Zondag 17 mei
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Maartje v. H. en Annette
Middenbouw : Denise en Andre
Bovenbouw : Martin
Kindercrèche : Winanda Kant en Ria van Ballegooijen
Collecten : 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Kerk auto
: Teus Smits 441445
Meeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
Lieve mensen
Langs deze weg wil ik U mededelen dat er bij mij een zeldzame vorm van kanker is ontstaan in
een oud litteken van mijn borst. Na vele onderzoeken is gebleken dat het een sarcoom is.
Verder onderzoek en behandeling vinden plaats in Daniel den Hoed.
Wanneer is nog onbekend, er is nog een lange weg te gaan, ik hou U op de hoogte of via Giel.
Alvast bedankt voor Uw steun en we hopen er het beste van.
Met vriendelijke groeten Bea Sabbé Kruisstraat1
Personalia Gereformeerde Kerk
Frederieke Smits mocht naar huis komen uit het ziekenhuis.
Zuster Dina Crielaard-Elshout is donderdag ook weer thuis gekomen.
Overlijden
Zuster en broeder Dingena en Henk Teuling- van Vuuren kregen het moeilijke, nauwelijks te
bevatten, bericht dat hun oudste zoon Anton op 53 jarige leeftijd in Zuid-Afrika overleden is. Anton
wordt daar DV woensdag 13 mei gecremeerd, diezelfde dag zal er in de gereformeerde kerk te
Rijswijk om 14.00 uur een herdenkingsdienst zijn. Na de herdenking is er gelegenheid de familie
persoonlijk te condoleren.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Rina van Andel
Jeugddienst ‘PURE’
Zondag 17 mei 2015 om 18.00 uur vindt er weer een jeugddienst plaats in de Hervormde kerk te
Rijswijk. Dominee B.J.P. de Bruin uit Andel zal ons meer vertellen over het thema ‘Pure’. Met
‘Pure’ bedoelen we eerlijkheid over seksualiteit en keuzes durven maken in deze maatschappij. De
muzikale medewerking wordt verzorgd door Christian Verwoerd met de band Ahava. Graag
nodigen wij jou uit! facebook.com/jeugddienstrijswijk.jeugddienst

Mededeling van de koster
De koster wordt de zondagen 17 en 24 mei waargenomen door koster Joost van Gammeren.
Tel: 442606
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
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 uitingenverpakkingen-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 Rijswijk: 8.35 uur Geref. Kerk

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

Roombroodjes
Dit jaar weer te koop tijdens de rommelmarkt heerlijke roombroodjes.
U kunt de roombroodjes per stuk bestellen.
Prijs: € 1,50/stuk
Bestellen doet u door dit strookje in te leveren in de doos achter in de kerk of
een e-mail te sturen naar riekskekant@gmail.com.
Graag bestellen voor 1 juni a.s.
U kunt de roombroodjes afhalen tijdens de rommelmarkt op zaterdag 13 juni.

Naam : ___________________________________
Telefoon: ________________________________
Ik wil graag ----------------------------- stuks roombroodjes bestellen.

