Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 17 mei 2015
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. A van Duinen te Loosdrecht
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Gezang 112: 1, 4
Schriftlezing : 1 Koningen 22:1-9 en 13-18 en 1 Johannes 4: 1-8
Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: “Bijeen zijn zonder Bruidegom”
Avonddienst: 18.00 uur Liturgie aanwezig
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
Collecten : 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Kerk auto : Teus Smits  441445
Agenda:
Bijbelleesrooster
17-mei Psalm 27, 18-mei Spr.11:18-31, 19-mei Matt.8:1-13, 20-mei Matt.8:14-22, 21-mei Matt.8:23-27,
22-mei Matt.8:28-34, 23-mei Matt.9:1-8, 24-mei Psalm 118:1-14.

Dinsdag 19 mei
19.00 uur
Gebedskring bij Jennie Kant, (Lijster 12)
Zondag 24 mei Pinksteren
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Jolanda T en ?
Middenbouw : Dieke en Joëlle
Bovenbouw : Carolien
Kindercrèche : Sandra van Tilborg en Jeanne van Geffen
Collecten : 1ste Pinksterzendingscollecte – 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
Kerkauto
: Dik van Vugt  442327
Meeleven
Mw. G. Sterkenburg, wordt komende maandag opnieuw voor drie weken opgenomen in de
Bergerkliniek, Muldersteeg 6, 4901 ZG, Oosterhout.
Personalia Gereformeerde Kerk
Zuster Klara van Leeuwen-Smits ligt nog in het ziekenhuis, er wordt gezocht naar een plek in een
verpleeghuis om verder te herstellen.
Ook Zuster Lijntje Kant-Smits ligt nog steeds in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Ze ligt nu op
kamer 343 Oost.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Dhr. C van Tilborg die weer thuis mocht
komen.

Verjaardag
D.V. 19 mei hoopt Mevr. J. van Tilborg- van Rijswijk 83 jaar te worden en
D.V. 20 mei hoopt Mevr. T van Helden- Kant 82 jaar en D.V. 26 mei Mevr. J. Sonnema v/d Nat,
85 jaar te worden.
We feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun nieuwe
levensjaar, Gods zegen toe.
Bedankt!
Beste mensen heel hartelijk bedankt voor de vele kaarten, bloemen en handdrukken die wij,
ontvangen hebben voor ons 50 jarig huwelijks jubileum. We kijken met plezier en dankbaarheid
terug op deze dag. Nogmaals dank daar voor. Hille en Tineke Hooghiemstra.
Bedankt!
Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten ,telefoontjes en andere vormen
van aandacht, tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.
Mevr. L van Tilburg
Herhaalde oproep tot indienen aanbevelingen voor 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 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 30 mei 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.

Mededeling van de koster
De koster wordt de zondagen 17 en 24 mei waargenomen door koster Joost van Gammeren.
Tel: 442606

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.

