Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 28 juni 2015
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Ps. 138 vers 1 en 2
Schriftlezing : Genesis 2: 18 – 25
en 1 Petrus 3: 1 – 7
Thema : Bouwen aan een christelijk
huwelijk

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organiste
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Ps. 92 vers 1 en 2
Schriftlezing : Jesaja 40 1 – 11
Romeinen 14: 7 – 11
Thema : H C Zondag 1 De enige troost

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema : Geluksvogel (Handelingen 20 : 1-12)
Collecten: 1ste Plaatselijk Ouderenwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
Kerk Auto: Dik van Vugt  442327
AGENDA:
Bijbelleesrooster
28-jun Psalm 107:23-43, 29-jun Deut.32:15-35, 30-jun Deut.32:36-52, 1-jul Deut.33:1-12,
2-jul Deut.33:13-29, 3-jul Deut.34:1-12, 4-jul 1 Kor.8:1-13, 5-jul Psalm 114

Zondag 5 juli Afscheid Kindernevendienst
Kindernevendienst voor onder en middenbouw
Onderbouw : Jolanda T en Jolanda D
Middenbouw : Andre en Dieke
Bovenbouw : 1e zondag van de maand
Crèche
: Hanneke de Fijter en Willeke Kant
Collecten: 1st Jeugdwerk Protestantse Kerk–2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Kerk
Kerk auto
: Ochtend: Hille Hooghiemstra  442686 Avond: Ko Kraaij  442825
Meeleven
Op woensdag 1 juli a.s wordt Dhr. Timo van den Berg (Den Bogerd) opgenomen voor een
operatie in het Beatrix ziekenhuis.

PERSONALIA Gereformeerde Kerk
Na een lang ziekbed is broeder Cees van der Wiel, 23 juni overleden in de leeftijd van 74 jaar.
Zaterdag 27 juni was de dienst van Woord en gebed in de Hervormde Kerk te Giessen, waarna hij
begraven is op de Hervormde Begraafplaats, Giessen.
Bloemengroet
De bloemen gaan als bemoediging van de gemeente naar Dhr. I. Hak (Burg Scholtenplein)
Bedankt!
Langs deze weg wil ik u allen ook mede namens mijn man, hartelijk bedanken voor de kaarten en
andere vormen van felicitaties,Op mijn verjaardag.
Mevr. M Schouten – Schouten.
Koffie drinken
Op Zondag 5 juli is er na de dienst gelegenheid om met elkaar koffie, thee of fris te drinken.

Uitnodiging: onze droom voor de toekomst
Wanneer: zondag 5 juli
Hoe laat: na de ochtenddienst
Wie: jong only
Waar: de Maaszaal
Beste jeugd / jongeren / jongvolwassene,
In het afgelopen seizoen heb ik wat meer zicht mogen krijgen op het jeugd- & jongerenwerk in
onze gemeente. Als volgende stap ben ik benieuwd wat jullie droom is voor de kerk en jullie plek
daarin. Hoe hopen we dat de kerk er over 25 jaar uit ziet? Ik nodig jullie uit om op zondag 5 juli na
de dienst te blijven om samen hier verder over na te denken. Ik hoop dat je er bij bent want jouw
inbreng doet er toe. Tot dan!
Hartelijke groet, Ben Lankhaar (Jeugd ouderling)
Tempo samenzang
Een tijdje geleden hebben we aandacht besteed aan het tempo van de samenzang. Er is daarmee
al een stap in de goede richting gezet, maar we zijn er nog niet. Om die reden roepen we u net als
de vorige keer op om ook bewust op het tempo te letten. Het is daarbij goed te beseffen dat het
tempo een wisselwerking is tussen de organist en de gemeente. De organist dient de gemeente
voor te gaan in het tempo, en de gemeente dient daarin te volgen.
Let daarbij goed op de inzetten van de organist en schroom niet om als eerste in te zetten:).

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 riekskekant@gmail.com of op papier bij: Riekske Kant, Nieuwstraat 12, Rijswijk (Tel.: 442560).
Website: Hervormde Gemeente Rijswijk: www.hervormdrijswijknb.nl

