Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 16 augustus 2015
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Kand. R. Verkaik,
te H’veld-G’dam
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Gezang 130: 1 t/m 3.
Schriftlezing : Handelingen 16: 19-40.
Thema: De kerker wordt een kerk.

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : ds. L. van Wingerden,
te ‘s-Hertogenbosch
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied :OTH.125 Groot is uw trouw
1e Schriftlezing: 1 Koningen 19 vs. 1-8
2e Schriftlezing: Johannes 6 vs. 41-51

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: God laat de zon weer schijnen.
Kerkauto : Teus Smits 441445
Collecten : 1ste Zomer zendingscollecte - 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Bijbelleesrooster
16-aug Psalm 113, 17-aug 1 Kon.10:1-29, 18-aug 1 Kon.11:1-25, 19-aug 1 Kon.11:26-43,
20-aug 1 Kon.12:1-24, 21-aug Matt.10:5-15, 22-aug Matt.10:16-23, 23-aug Psalm 16

Dinsdag 18 aug.
19:00

Gebedskring bij Jennie Kant

Zondag 23 augustus
Kindernevendienst voor alle groepen.
Onderbouw : Jolanda D en Annette
Middenbouw : Denise en Willeke
Bovenbouw : Carolien
Crèche
: Winanda Kant en Ria van Ballegooijen
Kerkauto
: Dik van Vugt  442327
Collecten:1ste St. Woord en Daad-Adoptieprogramma- 2de Kerkrentmeesters– 3de Onderhoud orgel
Meeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als groet naar Ds. Heikoop die afgelopen week zijn verjaardag mocht
vieren.
Dankbaarheid
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die, op welke wijze dan ook, ons de afgelopen
weken gesteund heeft. De vele kaarten, e-mails, bezoekjes en dergelijken hebben ons goed
gedaan. Wij hebben ons gedragen geweten door uw gebeden. Wij voelden ons werkelijk omringd
door de “menigte geloofsgetuigen” zoals verwoord in Hebreeën 12 vers 1.
De operatie is geslaagd. De tumor is, op zijn kapsel na, in zijn geheel verwijderd. De tumor bleek
goedaardig. Wel bestaat er een kleine kans dat de tumor weer terugkomt. Bij de operatie zijn twee
nekwervels vrijwel geheel verwijderd. Dit is met ander botweefsel en een staaf en schroeven
opgevuld. Komende drie maanden zal ik een kraag moeten dragen zodat de wervels zich kunnen
gaan herstellen. Het blijft een spannende tijd en er is zeker nog een weg qua revalidatie te gaan.
Maar bovenal zijn wij als gezin God dankbaar dat hij ons gedragen heeft in deze moeilijke en
onzekere tijd. Zoals Jezus in Lukas 8 vers 39 de door hem genezen man opdraagt: “Ga terug
naar huis en vertel alles wat God u heeft gedaan” wilden ook wij dit nieuws met u delen. Zo willen

wij hem danken voor het goede resultaat van de operatie en vertrouwen ook op zijn zorg de
komende tijd.
Wendy en Winfred van Dijk.
Bezorging van kerkklanken
De bezorging van kerkklanken niet op Donderdag 20-08-2015 maar op Zaterdag 22-8-2015 zal
plaats vinden i.v.b. Vakantie van de bezorgers.

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

