Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk

ZONDAG 20 Maart 2016
Ochtenddienst: 9.30 uur
Palmpasen, Belijdenisdienst
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 66: 5
Schriftlezing : Lukas 15: 11-24
Liturgie aanwezig

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. F.A.J. Heikoop,
te Harmelen
Organist
: Hans van Oudheusden
Aanvangslied : Gez. 132: 6,
Schriftlezing : Mat. 27: 1-10
Tekst
: Mat. 27: vers 3

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: ‘Jezus bewijst wie Hij is’ (Lucas 23:33-43)
Collecten:1ste Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat – 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum
Kerkrentmeesters
Kerk auto : Teus Smits  441445
Agenda:
Bijbel leesrooster
20-mrt Psalm 88, 21-mrt Marcus 14:53-65, 22-mrt Marcus 14:66-72, 23-mrt Marcus 15:1-15,
24-mrt Marcus 15:16-23, 25-mrt Marcus 15:24-41, 26-mrt Marcus 15:42-47, 27-mrt Marcus 16:1-8
Maandag 21 maart
18:30 – 19:45
Club Groep 5/6.
19:45
Gesprekskring. De koffie staat klaar in de Maaszaal.
Dinsdag 22 maart
12:00 - 12:15

Samen aan tafel.

Woensdag 23 maart
18:45 – 20:00
Club groep 7/8
19.15 - 19.45 uur
Bezinningsbijeenkomst:
woensdag 23 maart 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.
Donderdag 24 maart
13:00 - 15:30
Handwerkgroep in de Maaszaal van onze kerk
Vrijdag 25 maart
13:30 -14:30

Club groep 3/4

Vrijdag 25 maart
Goede Vrijdag, Dienst 19:30
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Viering Heilig Avondmaal
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 46 vers 3
Schriftlezing :Marcus 15: 22 – 39 en Hebr. 10 19 – 22
Tekskt
:Marcus 15: vers 38
Thema
: Het voorhangsel scheurt
Kerkauto

: Wim Duizer  441687

Avondmaalcollecte
De avondmaalcollecte die op Goede Vrijdag wordt gehouden is dit keer bestemd voor: Open
Doors. Wat doet Open Doors: Deze interkerkelijke stichting steunt christenen die om hun geloof
worden vervolgd of verdrukt. Zij brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor
gesloten zijn.. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp,
zoals traumazorg en noodhulp. Zij werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Meer informatie vindt u op
de website: www.opendoors.nl Deze collecte van harte bij u aanbevolen door de zendingscomm.
Zaterdag 26 maart
Stille zaterdag. De dag tussen Goede Vrijdag en Pasen.
Dit is altijd een bijzondere dag. Nog onder indruk van Goede Vrijdag en het paasfeest voor ons.
Zaterdagavond willen we daarom samenkomen in de kerk.
Gaan we van de lijdenstijd naar Pasen, maar dan in beeld en geluid en samenzang.
Deze avond begint om 19.30 uur Iedereen is van harte welkom in de kerk van GIESSEN!
De zangdienstcommissie van Giessen.
Zondag 27 maart Pasen
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw
: Jolanda T en Jolanda D
Middenbouw : Willeke en Dieke
Bovenbouw : Arie
Kindercrèche : Charonne Kant en Gerlinde Kant en Wilma Koekkoek
Collecten
: 1ste Plaatselijk Diaconaal Werk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Orgel
Kerkauto
: Dik van Vugt 442327
Meeleven
Mevr. B van Herpen (Koperwiek 45) mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis.
Hoe gaat het? Fam. Bevelander
De eerste chemokuur is achter de rug. Tenminste, wat betreft het infuus. De chemopillen moeten
twee weken thuis geslikt worden. De opname in Duitsland duurde wat langer, omdat er een
maagzweer geconstateerd was. We zijn nu weer fijn thuis. 31 maart is de volgende kuur.
We bidden dat dit werkt en leggen alles in Gods hand. We danken iedereen voor het warme
meeleven! Fam. Bevelander
Bloemengroet
Deze week gaan de bloemen als groet naar Mevr. C Kant van Rijswijk (Enghweg 12)
Bedankt.
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten , mailtjes en andere
vormen van felicitaties, Bij ons 50 jarig huwelijksjubileum. Nogmaals hartelijk dank.
Peet en Hennie van Tilburg
Bedankt.
Wij danken u allen voor de overweldigende belangstelling in de vorm van kaarten en persoonlijke
felicitaties, bij ons 50 jarig huwelijksjubileum. Dit alles heeft het voor ons tot een onvergetelijke dag
gemaakt. Goof en Joke van Stigt
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Samen aan tafel.
D.V. dinsdag 22 maart zullen de tafels weer gedekt zijn, op het buffet de schalen gevuld met
heerlijke gerechten. Dat kan ook niet anders, daar wij vandaag koken o.l.v. een echte kok (10 jaar
geweest), maar eens kok altijd kok. Sommigen van u hebben hem al een keer op bezoek gehad:
Lars Doesburg is zijn naam en hij loopt stage in onze gemeente.
Zij die zich reeds hebben opgegeven hoeven dat niet meer te doen, en er is nog plaats, dus wilt u
eens kijken of het iets voor u is? U bent van harte welkom bij ons.
Wij verwachten u tussen 12.00 uur en 12.15 uur. Kosten: € 5.00 per persoon. Opgeven kan bij:
Rika Ottevanger tel: 441131 Hillie van Breugel tel: 442458
Stichting hulpverlening medechristenen Werkendam
Beste gemeenteleden.
Graag willen wij een beroep doen op uw vrijgevigheid, om de stichting Hulpverlening
medechristenen in staat te stellen de arme mensen in Roemenië te helpen. Doormiddel van het
aankopen van groentezaden, Bijbels en voedselpakketten. U ontvangt hiervoor na de dienst een
formulier “ actie voedsel voor lichaam en ziel” Moge God U en Uw gave zegenen.
Spreuken 14-31b Wie zich over de armen ontfermt, eert zijn Maker
Cees Huisman, Secretaris stichting HMC. stichtinghmc@kpnplanet.nl
U kunt het antwoordstrookje en eventuele gift ook in de daarvoor bestemde doos in de hal
deponeren. Deze actie van harte aanbevolen door de zendingscommissie.
Solid Friends
Bedankt voor jullie spullen, enthousiaste inzet en bezoek voor en tijdens de Lentefair! Noteer 22 en
23 april in je agenda! Op die datum gaan we met elkaar het Solid Friends seizoen afsluiten met
een slotweekend. Be there! Meer info volgt.
Zondag 27 maart is er geen SF avond (Aaahhh) vanwege Pasen. Zaterdagavond 2 april is er wel
een SF avond. Wat we dan gaan doen hoor/lees je nog. C ya!
EO jongerendag 2016
Zaterdag 4 juni 2016 is het zover… De EO-Jongerendag! In GelreDome Arnhem staat de hele dag
Jezus centraal. Met o.a. Planetshakers, for KING & COUNTRY, Trinity, de BEAM Worshipband,
Tiemen Westerduin en een heleboel meer. Het wordt een feest en we hopen dat jij ook mee gaat!
Vanuit Andel wordt er een bus geregeld. Vol = vol.
Toegangskaarten kun je via Martin Westerlaken reserveren. Dit kun je doen door een mail te
sturen naar martin.westerlaken@icloud.com met daarin je naam, telefoonnummer en e-mailadres.
Dan weet je zeker dat we via dezelfde ingang naar binnen kunnen. Een toegangskaartje kost € 10
(voor leden) of € 15 (voor niet-leden). Dit bedrag betaal je zelf aan de EO. De prijs voor de bus is €
11,50 per persoon. Uiteraard kun je ook een vriend of vriendin meenemen. Het programma duurt
van 13.30 uur tot 21.00 uur. De bus uit Andel vertrekt waarschijnlijk om 10.30 uur en is rond 22.15
uur weer terug. Meer informatie volgt later. Tof als je er bij bent! Het wordt weer een mooie dag !

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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Zomertijd:
Ter herinnering het volgende: In de nacht van zaterdag 26 maart op zondag 27 maart
(komend weekend) gaat om 02.00 uur, de klok 1 uur vooruit en begint de zomertijd.
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