Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 31 mei 2015
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. G.H Abma te Gouda
Organiste
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Psalm 122: 1 en 3
Schriftlezing : Galaten 5: 13-24
Tekst
: Galaten 5: 22

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organiste
: Miranda Duizer
Aanvangslied : Psalm 104 vers 1
Schriftlezing : 2 Koningen 2 1 : 18
Tekst
: 2 Koningen 2 vers 13 en 14
Thema
: Neem je mantel op.

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema : Het leven van de eerste gemeente
Collecten: 1ste Diaconaal Quotum – 2de Kerkrentmeesters– 3de Onderhoud Kerk
Kerk auto: Wim Duizer  441687
Agenda
Bijbelleesrooster
31-mei Psalm 111, 1-jun 1Kor.1:1-9, 2-jun 1Kor.1:10-25, 3-jun 1Kor.1:26-2:5, 4-jun 1Kor.2:6-16,
5-jun 1Kor.3:1-9, 6-jun 1Kor.3:10-17, 7-jun Psalm 106:1-23.

Maandag 1 juni
20.00-21.00 uur

Collectebonnen verkoop bij Dhr. W van Tilborg (Vijfmorgen 9)

Dinsdag 2 juni
8.35 uur
Staat de bus voor in Rijswijk Geref. Kerk Ouderenreisje 65 +.
19.00 uur
Gebedskring bij Jennie Kant, (Lijster 12)
Zondag 7 juni
Kindernevendienst voor de onder en middenbouw
Onderbouw
: Jennie en Maartje
Middenbouw : Rianne en Andre
Bovenbouw : 1e zondag van de maand
Crèche
: Charonne Kant en Gerlinde Kant
Collecten
: 1ste Werelddiaconaat– 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerkauto
: Ochtend: Hille Hooghiemstra  442686 Avond: Ko Kraaij 442825
Meeleven
In het Beatrix ziekenhuis verblijft Dhr. A van Tilburg (Onderweg) afd. 5 kamer 545
Mw. G. Sterkenburg, is nog in de Bergerkliniek, Muldersteeg 6, 4901 ZG, Oosterhout.
Personalia Gereformeerde Kerk
Zuster Klara van Leeuwen-Smits verblijft in het Gasthuis (kamer 17, Banneweg 61, 4204 AA
Gorinchem)
Zuster Lijntje Kant-Smits ligt nog op kamer 349 Oost in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Dhr. A de Fijter (Dorpsstraat)

Van de zendingscommissie
Het project “dominees in wording “ opleiding Theologie Zambia is voltooid.
Mooi dat u de zendingswerk zo trouw steunt, onze dank.
Het volgende project is Noodhulp voor Nepal, we waren het met elkaar eens dat we hier niet aan
voorbij mogen gaan. Het streefbedrag is deze keer € 1000.= , er is daar zo ontzettend veel nodig,
we vragen u dan ook vriendelijk om een bijdrage van u in de zendingsbussen.
Alvast onze hartelijk dank.
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.
Luiden kerkklokken
Afgelopen zaterdag (30 mei) hebben tussen 17.05 en 17.15 uur de klokken van onze kerk geluid.
Dit is gedaan in het kader van het project "Mater Mosa" (moeder Maas). Dit project wil de
verbondenheid bevorderen tussen de bewoners en instellingen langs de 925 kilometer lange
Maas. Zaterdagochtend is begonnen met het luiden van de klokken bij de bronnen van de Maas
waarna een estafette van geluid zich richting het noorden heeft begeven. Dit betreft een cultureel
evenement waaraan echter ook vele kerken hun bijdrage leveren. Het is immers ook een teken
van verbondenheid met de kerken wanneer vanuit het katholieke zuiden het geluid via vele
kerkklokken doorgegeven wordt naar het protestantse noorden. Voor meer informatie kunt u
terecht op www.matermosa.eu Namens de kerkenraad, scriba W. van Dijk

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

