Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 13 maart 2016
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. A.T. van Blijderveen,
te Hardinxveld
Organist
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Psalm 122: 1
Schriftlezing : Mattheüs 20: 17-19 en
Openbaring 21: 1- 4 en 22: 1- 2
Thema
: Op naar Jeruzalem!

Avonddienst: 18.00 uur Catechesedienst
Voorganger: Ds. D.M. Heikoop
Piano: Ben Lankhaar
Drum: Jelmer van Houwelingen
Aanvangslied : Opw. 733
Schriftlezing : Markus 9:14-29
Thema : Wanneer heb je genoeg geloof?
Liturgie aanwezig

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema : Jezus geeft geen antwoord (Lucas 22:66-71)
Collecten: 1ste Kerk in Actie – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energie kosten
Kerkauto
: Gerrit van Drunen  442971
Agenda:
Bijbel leesrooster
13-mrt Psalm 102, 14-mrt Marcus 13:14-23, 15-mrt Marcus 13:24-37, 16-mrt Marcus 14:1-11,
17-mrt Marcus 14:12-25, 18-mrt Marcus 14:26-42, 19-mrt Marcus 14:43-52, 20-mrt Psalm 88
Zondag 13 maart
Solid Friends
Hahaha! Hihihi! Whawhawha! Lol! Rofl! Zondag 13 maart gaan we lachen, smilen en schateren.
Heb jij humor? Welke humor heb jij? Wanneer is een grap grappig? Wat is leuk en wat niet? Wat
zijn de grenzen? We zien je lachend tegemoet om 19:30 uur @'t Dijkhuis. Een goed humeur is
verplicht :D Zaterdag 19 maart staat weer een leuke activiteit gepland. Ben jij er ook bij om 19:30
uur?
Maandag 14 maart

Visitatie
20.15

Er is deze avond geen Club
Be Connected bij Reinier & Denise van de Wetering (Jagerspad 17)

Dinsdag 15 maart
14.00 uur
19:00
19:10

Ouderen Paasviering Geref. kerk
Gebedskring bij Jennie Kant
Follow Me uitje verzamelen bij de Hervormde Kerk in Rijswijk

Woensdag 16 maart
18:45 – 20:00
Club groep 7/8
20:00
Bijbelkring in de Consistorie
Donderdag 17 maart
20:00
Concert Psalm project in de Gereformeerde Kerk
Vrijdag 18 maart
13:15 -14:30

Club groep 3/4
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Zaterdag 19 maart
Inzameling rommelmarktspullen.
Zaterdag 19 Maart houden we weer een rommelmarktinzameling. Tussen 10.30 uur en 12.00 uur
kunt u de spullen brengen bij de loods van v/d Stelt aan de Hoofdgraaf te Andel.
De spullen moeten wel verkoopbaar zijn aan niet complete spullen hebben we niets.
Wat kunnen wij niet gebruiken: matrassen, bloempotten, grote meubelstukken (zoals
bankstellen, kasten)
Als u kleine meubelstukken heeft en u twijfelt of wij dit aannemen neem dan even contact op met:
H. van Anrooy, tel: 442660. Die komt dan even langs om te kijken of we de meubels kunnen
gebruiken. Dit voorkomt dat u met de meubels naar de Hoofdgraaf komt en ze misschien weer
mee terug moet nemen. Als u echt geen kans ziet de spullen zelf te brengen neem dan contact op
met H. van Anrooy, tel: 442660, of H. van Giessen, tel: 442400
Zaterdag 19 maart
Rock Solid
Het raadsel van........ We gaan niet het raadsel van wat was er eerder 'de kip of het ei' (hint: Gen
1:20-22) oplossen. Benieuwd om welk raadsel het wel gaat en wil je meehelpen om het op te
lossen! Kom dan zaterdag 19 maart vanaf 19:15 uur naar een nieuwe Rock Solid avond in de
hervormde kerk in Rijswijk. De Rock Solid leiding
Zondag 20 maart
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Hanneke en Jennie
Middenbouw : Denise en Joëlle
Bovenbouw : Martin
Kindercrèche : ?
Collecten
: 1ste Kerk in Actie– 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
Kerk auto
: Teus Smits 441445
Meeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Mevr. B van Herpen– Geervliet (Koperwiek 45)
die thuis kwam uit het ziekenhuis.
Verjaardag
D.V. 17 maart hoopt Wim van Anrooij, Eikenlaan 11, 4254 AR, Sleeuwijk 43 jaar te worden.
We feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun nieuwe
levensjaar, Gods zegen toe.
Bedankt!
Langs deze weg wil ik u allen hartelijk bedanken voor de kaarten die ik, voor mijn 87ste verjaardag
van u mocht ontvangen. Het doet mij goed dat er altijd zoveel mensen aan mij denken en een
kaartje sturen. Hartelijke groet Mevr. N. Tamerus.
Stichting Hulpverlening Medechristenen.
Steun de actie van HMC.
Achter in de kerk vind u folders over dit onderwerp, als u wil helpen neem deze folder dan mee.
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Visitatie gemeente
Op DV maandag 14 maart zal onze gemeente gevisiteerd worden. Dit is een soort huisbezoek van
de landelijke kerk aan onze gemeente. Tijdens deze visitatie zullen ds. Grosheide en ouderling
Hollaar onze gemeente bezoeken en o.a. een gesprek houden met onze predikant en de
kerkenraad afzonderlijk. Daarnaast zullen diverse vertegenwoordigers vanuit onze gemeente
gedurende een broodmaaltijd in gesprek treden met de visitatoren. De deelnemers van deze
maaltijd zijn inmiddels uitgenodigd en worden die avond om 17:30 uur in de Maaszaal verwacht.
Voorts zal er tussen 18:30 en 19:00 uur een inloopspreekuur gehouden worden waarin u met de
visitatoren in gesprek kunt gaan. Ieder gemeentelid wordt hiertoe van harte uitgenodigd.
Het programma van de visitatie ziet er dan als volgt uit:
16:30 uur
bezoek predikant
17:30 uur
broodmaaltijd met mensen uit alle geledingen van de gemeente
18:30 uur
spreekuur voor gemeenteleden
19:00 uur
gesprek met moderamen
19:30 uur
kerkenraad zonder predikant
20:00 uur
kerkenraad met predikant
22:00 uur
afsluiting
Deze visitatie laat zien dat onze gemeente niet op zichzelf staat maar onderdeel is van de
landelijke kerk en daarmee weer deel uitmaakt van het wereldwijde lichaam van Christus.
Paasviering Ouderen.
Op D.V. dinsdag 15 maart is om 14.00 uur in de geref. Kerk de paasviering.
We komen samen in de hal van het kerkgebouw en gebruiken daar een kopje koffie/thee.
Daarna gaan we naar de kerkzaal waar er een liturgie voor u klaar ligt.
De meditatie wordt verzorgt door ds. D.M. Heikoop en de samenzang wordt begeleidt
door ds. A.J. Mouw. Ook Maria Rikkers zal aan deze viering meewerken. Aan de uitgang is er een
collecte.
Na de viering komen we nog samen in de hal waar u een drankje wordt aangeboden.
U bent van harte welkom ! De zaal is open vanaf 13.30 uur.
Voor vervoer neemt u contact op met Tonny Besselink tel: 441956.
Met dank aan Jan Pullen en Rien Elshout die zich beschikbaar hebben gesteld om te rijden.
Actie Kerkbalans 2016
Tot nu toe bedraagt de stand van de intekeningen ruim € 59.000. Hiervan is tot nu toe ontvangen
€ 18.000. Op de begroting 2016 staat de Actie Kerkbalans op € 66.500. We komen dus nog €
7.500 te kort. Een aantal enveloppen zijn teruggekomen zonder dat een bedrag werd ingetekend
of met een lagere inschrijving dan vorig jaar. Ook zijn een aantal enveloppen niet ingeleverd.
Graag verzoeken wij u om uw verantwoording in deze te nemen. Als gemeenteleden zijn we allen
rentmeesters die samen rekenschap hebben voor een sluitende begroting. Als kerkrentmeesters
denken we dat het tekort van € 7.500 overbrugbaar is als iedereen zijn verantwoordelijkheid
neemt. Wij zijn in ieder geval dankbaar en blij met het reeds ingetekende bedrag.

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
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