Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 30 augustus 2015
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Voorganger : Ds. Lock te Uitwijk
Organiste
: Miranda Duizer
Aanvangslied : Psalm 105: 1
Schriftlezing : Marcus 7: 31 tm 37

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. K.M. Teeuw te Aalst
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Gez. 296:1,3 (OTH)
Schriftlezing : Spreuken 4 (speciaal vers
23).

Start nieuw seizoen : Kindernevendienst voor alle kinderen en leiding
Collecten :
1st Diaconaal Quotum – 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
Kerk Auto : Wim Duizer 441687
Agenda:
Bijbelleesrooster
30-aug Psalm 71, 31-aug Matt.12:1-8, 1-sep Matt.12:9-14, 2-sep Matt.12:15-21, 3-sep Matt.12:22-30,
4-sep Matt.12:3 1-37, 5-sep Matt.12:38-42, 6-sep Psalm 78:1-31.

Dinsdag 1 sept.
19:00

Gebedskring bij Jennie Kant

SAMEN AAN TAFEL.
D.V. dinsdag 1 sept. tussen 12:00 en 12.15 uur worden zij die zich reeds hebben opgegeven
verwacht in de Maaszaal van de Herv. Kerk in Rijswijk, waar wij ons best hebben gedaan,
om u een heerlijke maaltijd voor te schotelen. Wij vinden het heerlijk om elke keer weer te zien dat
alle tafels vrijwel helemaal bezet zijn.
Kunt u er niet zijn? Graag zo spoedig mogelijk doorgeven aan : Rika 441131 Hillie 442458
Woensdag 2 sept.
PCOB afdeling Giessen-Rijswijk.
Na de zomerstop is op woensdag 2 september de 1e ledenbijeenkomst van het nieuwe seizoen.
Deze middag wordt, herdacht dat de afdeling 30 jaar geleden is opgericht.
Aan de hand van video en foto’s, worden herinneringen opgehaald van de midweek 2015.
Tot slot worden er 3 ronden bingo gespeeld. Redenen om deze bijeenkomst niet te missen.
Er wordt begonnen om 14:00 uur in de Nijenburcht, Koperwiek 51 in Rijswijk.
Ook niet leden zijn van harte welkom.
19.15 - 19.45 uur
Bezinningsbijeenkomst:
woensdag 2 sept. a.s. hopen we een bezinningsbijeenkomst te hebben ter voorbereiding op het
Heilig Avondmaal. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het voorvak van de kerk en duurt van
19.15 - 19.45 uur. Ik hoop dat velen aanwezig zullen zijn, om samen met elkaar op deze manier
invulling te geven aan de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Mochten er voor u
belemmeringen zijn om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen ( waar voorheen het Censura
morum voor gehouden werd) dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling, om zodoende
hopelijk deze belemmering uit de weg te helpen.

Zondag 6 september : Viering Heilig Avondmaal
Kindernevendienst voor de onder en middenbouw
Onderbouw : Maartje en Jolanda D
Middenbouw : Dieke en Rianne
Bovenbouw : 1e zondag van de maand
Crèche
: Rianne van Helden en Agnes van der Nat
Collecte: 1ste Avondmaalscollecte – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Kerk
Kerkauto :
Ochtend: Hille Hooghiemstra  442686
Avond: Ko Kraaij  442825
Avondmaalscollecte.
De avondmaalcollecte van komende zondag 6 sept. Is ditmaal bestemd voor het Zendingswerk
van Kees en Rahel den Toom onder de Albanezen en alle anderen die zij maar kunnen bereiken.
Zo de Here wil en wij leven zullen Kees en Rahel met hun kinderen op zondagmorgen 11 okt. In de
dienst aanwezig zijn en zullen zij vertellen over hun werk in Frauenfeld (Zwitserland). Deze collecte
van harte bij u aanbevolen. Van de zendingscommissie

Meeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
Verjaardag
D.V. 6 September hoopt Dhr. M. K. Westerlaken (Gherstkamp 17) 81 jaar te worden. We feliciteren
hem van harte met zijn verjaardag en wensen hem, voor zijn nieuwe levensjaar, Gods zegen toe.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar mevr. R van Zandvliet (Dorpsstraat)
Bedankt!
Langs deze weg wil ik u als Hervormde gemeente hartelijk bedanken voor de belangstelling en de
vele, Kaarten tijdens mijn verblijf in de Herberg te Oosterbeek.
Dit alles heeft mij goed gedaan. Hartelijke groet Rida van Vugt – Lievaart.
Startzondag 20 september a.s.
De voorbereidingen voor de startdag, zondag 20 september, zijn in volle gang.
Na de gezinsdienst, om 9.30 uur, willen we samen gezellig koffie drinken.
Daarna is er een kort keuze programma met o.a. een spectaculaire activiteit voor de kinderen en
een leuke quiz voor volwassenen.
Rond 14.00 uur willen we afsluiten met een maaltijd.
Reserveer zondag 20 september tot 15.00 uur, voor deze mooie activiteit!
Je kunt je nu al vast opgeven voor het eten via:
famvantilborg@solcon.nl (Kees van Tilborg) of
cmkant-transport@hi.nl (Carolien Kant)

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

