Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 21 februari 2016
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. N.M. Tramper,
te Gouda
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied :
Schriftlezing : (1) Psalm 39 vers 1 - 8;
(2) Lukas 6 vers 35-38 en Hand. 4 vers 32- 5
vers 6)
Tekst: Lukas 6 vers 38a
Thema: 'Rijk worden door te geven'

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. G. van der Linden,
te Waalwijk
Organist
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Psalm 72 : 4 en 6
Schriftlezing : Lucas 4 : 14 - 21

Kindernevendienst voor alle Kinderen. Thema : God vergeeft de tollenaar. (Lucas 18:9-14)
Collecten:1ste Kerk in Actie: Voorjaarszendingscollecte–2de Kerkrentmeesters–3de Onderhoud orgel
Kerkauto
: Teus Smits  441445
Agenda:
Bijbelleesrooster
21-feb Psalm 123, 22-feb Filipp.3:12-21, 23-feb Filipp.4:1-7, 24-feb Filipp.4:8-13, 25-feb Filipp.4:14-23,
26-feb Spreuken 13:12-25, 27-feb Spreuken 14:1-19, 28-feb Psalm 141.

Club
in verband met voorjaarvakantie is er deze week geen club.
Dinsdag 23 feb.
12:00 – 12:15

Samen aan tafel.

Woensdag 24 feb.
20:00

Bijbelkring in de Consistorie

Donderdag 25 feb.
13:00 - 15:30
Handwerkgroep in de Maaszaal van de kerk
Vrijdag 26 feb.
19:30

Dicipelschapskring bij Anne van Drunen

Zondag 28 februari Doopdienst
Kindernevendienst voor de onder en middenbouw
Onderbouw
: Jennie en Jolanda T
Middenbouw : Dieke en Andre
Bovenbouw : geen kindernevendienst ivm Doopdienst
Kindercrèche : Jacoline van Boggelen en Mirjam Vos
Kerkauto
: Dik van Vugt  442327
Collecten:1ste Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Kerk
Medeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.

Personalia Gereformeerde Kerk
Zuster Rida van Vugt-Lievaart is gevallen en daarbij een rugwervel gebroken. Inmiddels is zij uit
het ziekenhuis om in Altenahove (Guldenroede, kamer 118, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk) te
revalideren.
Bloemengroet
Deze week gaan de bloemen als bemoediging naar Dhr. Rien Pullen (Vijfmorgen)
Samen aan tafel.
Op D.V. dinsdag 23 febr. verwachten wij onze vaste gasten ( ook zij die vorige keer door ziekte er
niet konden zijn, u hoeft zich niet opnieuw aan te melden )
In de Maaszaal en hopen u weer een heerlijke maaltijd te kunnen serveren. We verwachten u
tussen 12.00 uur en 12.15 uur. Er zijn nog wat plaatsen
over, dus voor wie wil, meld u zich dan zo spoedig mogelijk aan. U bent van harte welkom. Zij die
verhinderd zijn, graag even doorgeven.
Rika Ottevanger tel: 441131 Hillie van Breugel tel: 442458
Handwerkmiddag en Israël producten.
Op D.V. donderdagmiddag 25 februari is er weer de handwerkgroep die bij elkaar komt.
Tijdens deze middag is Greta Kok (onze Israëlconsulente) in ons midden met vele producten.
U leest hierover in de kerkbode. Een ieder is welkom om deze middag even binnen te lopen om te
zien wat Greta zoal bij zich heeft, misschien zit er wel iets voor u bij en steunt u meteen een goed
doel. Ook heeft de handwerkgroep nog een flinke sortering kaarten en sokken, ook daar is de
opbrengst bestemd voor een goed doel. Kinderbijbels voor Roemenië.
Tevens melden wij u, dat we niet meer in de zalmpassage staan.
U kunt in de Maaszaal terecht tussen 13.00 uur en 15.00 uur. En ook de koffie/thee staat klaar.
Rommelmarkt
Om alvast te noteren in uw agenda:
De rommelmarkt wordt dit jaar gehouden op D.V. Zaterdag 11 juni 2016
Solid Friends
Zondag 28 februari kruip jij in de rol van een detective. Je gaat op onderzoek uit naar de dood van
de grootste leider ooit. Je gaat dit tot de bodem uitzoeken. De juiste hulpmiddelen liggen al klaar.
Help jij ons mee in dit onderzoek? Deze 'CSI Jeruzalem' avond start om 19:30 uur in 't Dijkhuis in
Giessen.

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

