Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 10 april
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Kand. M. Bil te Zwijndrecht
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 24:1,2,5
Schriftlezing : 1 Petrus 1:1-12

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. C. Hendriksen,
te Woudrichem
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Gezang 220
Schriftlezing : Johannes 21 : 1 - 17

Kindernevendienst alle groepen. Thema: Jezus verschijnt in Jeruzalem (Lucas 24:35-48)
Collecten : 1ste Eigen zendingsproject – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerk auto : Gerrit van Drunen 442971
Agenda:
Bijbel leesrooster
10-apr Psalm 136, 11-apr 1 Petrus 4:12-19, 12-apr 1 Petrus 5:1-7, 13-apr 1 Petrus 5:8-14,
14-apr Jesaja 40:1-11, 15-apr Jesaja 40:12-31, 16-apr Jesaja 41:1-16, 17-apr Psalm 96.
Maandag 11 april
18:30 – 19:45
19:45

Club groep 5/6
Gesprekskring. De koffie staat klaar in de Maaszaal.

Dinsdag 12 april
14:00
19:00

Ontmoetingsmiddag voor de Ouderen in de Maaszaal van onze kerk
Gebedskring bij Jennie Kant, (Lijster 12)

Woensdag 13 april
18:45 – 20:00
Club groep 7/8
Vrijdag 15 april
13:15- 14:30

Club groep 3/4

Zaterdag 16 april
Inzameling rommelmarktspullen.
Zaterdag 16 april 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. De spullen moeten wel
verkoopbaar zijn. Aan niet complete spullen hebben we niets, ook matrassen kunnen we niet
gebruiken. Als u meubelstukken heeft neem dan even contact op met H. van Anrooy, 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.
Rock Solid
Hi kinders! Nog maar 12 nachtjes slapen en dan is er het slotweekend van Solid Friends. Don't
miss it! Meer info volgt. Vanavond (10 april) is de laatste zondagavond van dit seizoen *snik snik*.
Het thema van deze avond is 'Het einde der tijden'. Er komt iemand hier meer over vertellen.
Nieuwsgierig? C ya 19:30 uur! Volgende week zaterdag hebben we een sportief avondje samen
met de Rock Solid. Om 19:30 uur word je verwacht bij sporthal De Jager. Ciao!
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Zaterdag 16 april
Rock Solid Friends
Hey Rock Solid bezoeker en hoi Solid Friends bezoeker. Zin om een avondje flink te sporten?
Mooi! Volgende week zaterdagavond (16 april) ga je je beste beentje voorzetten. Jongeren van
Rock Solid en Solid Friends gaan niet alleen de strijd met elkaar aan, maar we gaan ook
samenwerken en vooral lol maken. Deze avond mag je niet missen! Je wordt om 19:30 uur
verwacht bij sporthal De Jager in Giessen. Neem je sportkleding, sportschoenen en bidon met
drinken mee! Sportieve grt van de leiding Rock Solid en Solid Friends
Zondag 17 april Afsluiting winterwerk
Kindernevendienst alleen voor de onderbouw
Onderbouw : Maartje en Annette S
Kindercrèche : Diane Duizer, Emily Duizer en Jacoline van Boggelen
Collecten: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Orgel
Kerkauto
: Teus Smits  441445
Meeleven
Mevr. D.J.G. van Wijk– Lobregt (Koekoek 6) is opgenomen in het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem
Mevr. J. Zwakhals is in het Gasthuis om te revalideren.
Bloemengroet
De bloemengroet gaat deze week naar Bas van der Kaa (Nieuwstraat)
Verjaardag
D.V. 16 april hoopt Mevr. Hoeke- Kamerman (Wijkestein Azaleastraat 26, 4261 CW Wijk en
Aalburg) 81 jaar te worden en D.V.18 april hoopt Dhr. A. Munters (Mr. J.N. Scholtenplein 20, 4284
EK) 83 jaar te worden. We feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen hen,
voor hun nieuwe levensjaar, Gods zegen toe.
Ontmoetingsmiddag voor de Ouderen.
D.V. 12 april is er in de Maaszaal van onze kerk een gezellige middag.
In ons midden zijn dan Martin en Emmy de Bruin uit Ridderkerk.
Zij geven een presentatie over het oudhollandse snoep en nostalgische reclames, met
bijbehorende beelden. Zij geven uitleg over het hoe en wat van het snoep en andere dingen uit de
jaren 40,50 ,60 en allerlei toebehoren uit die tijd… (museumstukken) Ook is er een quiz in het
programma verwerkt waarbij men een prijsje kan winnen. Een snoepkraam is uiteraard ook
aanwezig, dus is er de mogelijkheid om ook wat te kopen als u dat zou willen. We beginnen deze
middag om 14.00 uur. ( zaal open vanaf 13.30 uur )
Voor vervoer: Tonny Besselink tel: 441956 U bent van harte welkom. De ouderencomm.
Ook de kaarten tafel van de handwerkgroep is aanwezig.
Gezinsdienst
Zondag 17 april is er weer een gezinsdienst. Dit keer zal het thema “FF nix(en)?!” zijn. Gospelkoor
“We Believe” uit Boven-Hardinxveld zal tijdens de dienst enkele liederen zingen.
Het winterseizoen is weer ten einde. Veel kerkelijke activiteiten worden afgerond. Doordeweekse
bijeenkomsten worden minder. Maar krijgen we het dan ook ‘minder druk’? Tegenwoordig hebben
we het druk met van alles en nog wat, neem nu alleen al de druk van alles wat we willen
bijhouden, denk maar aan de social media.
De zondagse kerkgang heeft dan ook een grote betekenis, ff nix, dus niks bijhouden, geen social
media, geen telefoon, maar even helemaal voor God en de gemeente er (proberen te) zijn en
geestelijk op te laden. Hoe kunnen we de zondag zo besteden dat we dan ook echt de batterij
kunnen opladen.
Daarover zal onze eigen dominee Heikoop met ons gaan nadenken. We lezen daarbij Psalm 92,
waarin verschillende aanbevelingen worden gedaan om op deze dag tot rust te komen.
We hopen u en jullie allemaal weer te ontmoeten tijdens en na de dienst.
Groet, de gezinsdienstcommissie.
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Thema avond “Oefenen in verlangen”
Op D.V. 20 april a.s. hopen we als gezamenlijke kerken een thema avond te organiseren met als
spreker Drs. Els van Dijk. Zij is directeur van de EH in Amersfoort en werkt daar met jongeren.
Het thema is de titel van een door haar geschreven boek. Zij zegt daarover:
“Augustinus stelde dat heel het leven een oefening in verlangen is. Daarmee duidt hij uiteraard op
het verlangen naar God zelf. Als ons leven niet in het teken staat van het verlangen naar Hem,
zullen we ook niet groeien in geloof en genade. Dit verlangen heeft te maken met het gestalte
geven aan het leven op deze aarde en het tot stand brengen van de verbinding tussen generaties.
Naast het gezinnen en de school is zeker de kerkelijke gemeente een belangrijke oefenplaats in
verlangen. Daar kunnen volwassenen realiseren wat Augustinus zegt: Wat je in anderen wilt
ontsteken, moet in jezelf branden”.
De avond is inspirerend voor alle gemeenteleden die het belangrijk vinden het evangelie over te
dragen op de volgende generatie.
De avond word gehouden in het ‘t Dijkhuis in Giessen en de aanvang is 20.00 uur
Voedselbank Zalmpassage.
Aan de diaconie is de vraag gesteld of onze gemeente wil meewerken aan een actie voor de
voedselbank. Dit verzoek is geaccepteerd, daarom een oproep aan u : Wie wil op 6 mei een paar
uurtjes in de Zalmpassage foldertjes uitdelen en de klanten de vraag stellen of zij 1 of meerdere
producten willen kopen en die in de daarvoor bestemde kratten willen deponeren. We gaan steeds
met twee personen staan en hoe meer gemeenteleden meewerken , des te korter hoeft u er te
staan. Wilt u hieraan meewerken, dan graag even doorgeven aan Hillie van Breugel tel: 442458 of
via de mail: hillievanbreugel@kpnmail.nl
Inzameling kleding rommelmarkt
Gaat u binnenkort uw kasten opruimen, of zijn de kinderen een maatje groter gegroeid?
Graag ontvangen wij uw kleding voor de verkoop tijdens de rommelmarkt zaterdag 11 juni.
Inleveren kan tot 2 dagen ervoor bij Agnes van der Nat Maasdijk 18 (Tel : 443395 )
te bereikend via de Dorpsstraat (wit huis, blauwe deur).
Let op : op zaterdag 11 juni kunt u niks meer brengen bij de kleding tent, dit i.v.m. onze andere
werkzaamheden. Bedankt voor uw begrip. Schoenen, tasjes, sieraden en andere accessoires zijn
ook welkom. Controleert u wel even van te voren of de kleding schoon en heel is.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Jongerenreis naar Israël
Een aantal weken geleden ontdekten we een gezamenlijk verlangen om eens met een groep
jongeren af te reizen naar Israël, het land van de Bijbel dat nog steeds een bijzondere plaats heeft
bij onze God. Inmiddels is dit verlangen omgezet in een wezenlijk plan en zullen we, zo God het
wil, in 2017 (26 april – 8 mei) deze reis gaan maken. Heel graag willen we jou uitnodigen om dit
met ons te beleven! De reis is een hele mooie kans is om de Bijbelse steden en plekken eens in
het echt te zien en de Bijbel zo tot leven te laten komen. Door met elkaar op te trekken en ons
geloof te delen, hopen we daarnaast ook een mooie en bijzondere tijd met elkaar te hebben.
Wil jij mee of wil je gewoon wat meer weten? Dan ben je op 22 april om 20:00u van harte welkom
in de Grote Zaal van de Gereformeerde Kerk in Andel. Tijdens deze informatiebijeenkomst
vertellen we je heel graag meer over de reis. We hopen jou te zien: de koffie en thee staan klaar!
Toine Schouten, Michel de Cloe, Dieke van Tilborg, Corline Kraaij, Ingrid den Dekker en Arian
Schouten

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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