Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 24 mei 2015
Ochtenddienst: 9.30 uur Pinksteren
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Liturgie aanwezig

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. G.J. Wolters te Almkerk
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Psalm 33 vers 1 en 2
Schriftlezing : Joh.16:1-15
Tekst
: Joh.16:7-11

kindernevendienst voor alle groepen. Thema: De Bruiloft komt dichterbij.
Collecten : 1ste Pinksterzendingscollecte – 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
Kerk auto
: Dik van Vugt  442327
Uitleg bloemstuk:
Uit alle vier hoeken van de aarde,
In de geest verbonden
Drinkend uit dezelfde beker
Van het nieuwe verbond
Een weg vinden
In bonte verscheidenheid.
Zo spreekt de Heer God: Kom van de vier windstreken levensgeest en blaas…… zodat ze weer
leven
(ezechiel 37,9).
Uitleg : Het “ pinkstert” overal waar de kerk zichtbaar is en weer wordt , de inzet en de geestdrift
van mensen die elkaar vinden, elkaar verstaan en elkaar dragen . Vandaar de vier “ hoeken” in
het bloemstuk, de vier windstreken ofwel de mensen
Het bloemstuk is gemaakt in een bekervormige vaas, de beker vormt verwijst naar de beker van
het nieuwe verbond.
In vuur en vlam staan is een uitdrukking voor een heftige intense ervaring, de neerdaling van de
Geest wordt vaak weergegeven door vlammen. De liturgische kleur van Pinksteren is rood, de
kleur van vuur.
AGENDA:
Bijbelleesrooster
24-mei Psalm 118:1-14, 25-mei Psalm 51:12-14, 26-mei Matt.9:9-13, 27-mei Matt.9:14-17,
28-mei Matt.9:18-26, 29-mei Matt.9:27-34, 30-mei Matt.9:35-10:4, 31-mei Psalm 111.

Maandag Tweede Pinksterdag
9.00 uur Hagepreek
Op Tweede Pinksterdag wordt in het Almbos de jaarlijkse gezamenlijke hagenpreek gehouden.
Ds. H.J.K. Gierkink-van Geerenstein gaat hierin voor. Muziekvereniging Kunst en Vriendschap zal
ook deze keer de muziek verzorgen. Er zal een collecte worden gehouden voor de aangepaste
catechese die dit jaar 30 jaar bestaat. De samenkomst begint om 09.00 uur. Iedereen is hartelijk
welkom! Vergeet niet uw eigen stoel mee te nemen.

Zondag 31 mei
Kindernevendienst voor alle kinderen
Onderbouw : Annette en Maaike
Middenbouw : Wendy en Rianne
Bovenbouw : Arie
Crèche
: Rianne van Helden en Agnes van der Nat
Collecten:1ste Diaconaal Quotum– 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Kerk
Kerk auto
: Wim Duizer  441687
Meeleven
Mw. G. Sterkenburg, is nog in de Bergerkliniek, Muldersteeg 6, 4901 ZG, Oosterhout.
Dhr. A de Fijter is na enkele dagen ziekenhuis ook weer thuis gekomen.
Personalia Gereformeerde Kerk
Zuster Co Muijs-de Jong wordt 27 mei opgenomen in het ziekenhuis voor een heupoperatie in
Gorinchem.
Zuster Klara van Leeuwen-Smits is vanuit het ziekenhuis verhuisd naar het Gasthuis (kamer 17,
Banneweg 61, 4204 AA Gorinchem)
Zuster Lijntje Kant-Smits ligt nu op kamer 349 Oost in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem.
Broeder Ad Biesheuvel zal de dinsdag 26 mei opgenomen worden in het Beatrixziekenhuis in
Gorinchem (afd. West 4) voor een ingreep aan de aderen.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Dhr. L van Herpen die thuis kwam uit het
ziekenhuis.
Jarig
D.V. 27 mei hoopt Mevr. M Schouten – Schouten 80 jaar te worden.
We feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun nieuwe
levensjaar, Gods zegen toe.
Verhuizing
Afgelopen week is ons pa, J. Kant overgegaan van Altenahove naar De Dotter, In ‘t Rietwerf 101,
4273 CG Hank, kamer 7. Onze ouders verblijven nu allebei op verschillende plaatsen in het
verzorgingshuis wat erg moeilijk voor hen is. Daarom willen zij iedereen hartelijk bedanken voor de
vele kaarten en bezoekjes die zij mogen ontvangen zodat zij toch het gevoel mogen hebben van
verbondenheid met Rijswijk.
Jan Kant en Bea van Tilborg
Bedankt!
Beste gemeenteleden, langs deze weg wil ik u allen heel hartelijk bedanken voor de aandacht en
medeleven, dat ik van u mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn
thuiskomst. Ik ont ving van u kaarten , bezoek, en bemoedigende woorden, maar vooral ook het
gebed in de gemeente, hebben mij zeer gesterkt. Nogmaals hartelijk dank. Rina van Andel
Oproep kleding voor de rommelmarkt
De verkoop van tweedehands kleding is al jaren een groot succes tijdens de rommelmarkt.
Er is al veel kleding ingeleverd die we kunnen verkopen. We kunnen echter nog wel kleding
gebruiken en dan vooral kinderkleding vanaf maat 98 t/m 164.
Dus heeft u nog kleding die wij kunnen verkopen dan ontvangen wij die heel graag!
Let u er wel even op dat de kleding schoon en heel is?
U kunt uw kleding inleveren bij Agnes van der Nat, Maasdijk 18.
Oproep rommelmarkt zaterdag 13 juni
Voor de zaterdag zijn wij nog op zoek naar mensen die ons willen helpen.
Het zou leuk zijn als er ook wat jongelui vanuit de gemeente zich opgeven.

Ten eerste is het altijd heel gezellig en ten tweede draag je ook gelijk je steentje bij
aan het gemeente zijn!
Je kunt je opgeven door een mail te sturen of een telefoontje naar: fambesselink@ziggo.nl
(tel: 442474) of jdsmj.westerlaken@ziggo.nl (tel: 442337)
Grote schoonmaak.
16 juni willen we de kerkzaal en de bovenverdieping weer een grote schoonmaakbeurt geven. We
hopen dat veel mensen ons willen komen helpen daarbij, zodat we in een dag klaar zijn.
Zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom. We willen om 9 uur beginnen.
De werkgroep.

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

