Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 24 APRIL 2016
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. P.L. Tolhoek,
te Oudheusden
Organiste
: Miranda Duizer
Aanvangslied : Gez. 61 : 1 en 2
Schriftlezing :Johannes 20 : 19 – 29
Tekst
: Joh. 20 : 24
Thema
: “Een gemiste kans”.
Collecten
Kerk auto

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Kand. R. Verkaik,
te Hardinxveld-Giessendam
Organist
: Hans van Oudheusden
Aanvangslied : Gezang 214: 1 en 3
Schriftlezing : Genesis 4: 1-16
2e Schriftlezing: Hebreeën 11: 1-4
Tekst
: Hebreeën 11: 4

: 1ste plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
: Dik van Vugt  442327

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: Jezus, de ware wijnstok (Johannes 15: 1-8)
Agenda:
Bijbel leesrooster
24-apr Psalm 149, 25-apr Jesaja 44:9-20, 26-apr Jesaja 44:21-28, 27-apr Jesaja 45:1-13,
28-apr Jesaja 45:14-25, 29-apr Jesaja 46:1-13, 30-apr Jesaja 47:1-15, 1-mei Psalm 93.
Dinsdag 26 april
19:00

Gebedskring bij Jennie Kant (Lijster 12)

Zondag 1 mei
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw
: Hanneke en Maartje
Middenbouw : Andre en Wendy
Bovenbouw : 1e zondag van de maand
Kindercrèche : Winanda Kant, Dingena Versteeg en Ria van Ballegooijen
Kerk auto
: Ochtend: Hille Hooghiemstra 442686 Avond: Ko Kraaij 442825
Collecten
: 1ste plaatselijk Diaconaal Werk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Pastorie
Meeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
Personalia Gereformeerde Kerk
Zusters Annie van Vugt- Kant (Kruisstraat 12, 4284EB) en Joke Klerkx- Navis (Maasdijk 9, 4284VA)
mochten beide na een geslaagde operatie thuiskomen uit het ziekenhuis.
Bloemengroet
Deze week gaat de bloemengroet als bemoediging naar Mevr. D.J.G. van Wijk– Lobregt (Koekoek 6)
Bedankt
Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de belangstelling in de vorm van kaarten, telefoontjes,
bezoekjes, bloemen en bemoedigende woorden voor en na mijn operatie en tijdens mijn verblijf in het
ziekenhuis en Gasthuis te Gorinchem en bij mijn thuiskomst. Ik ben heel erg dankbaar dat alles
voorspoedig is verlopen en dank God in alles.
Josien Zwakhals
Koffiedrinken
Zondag 1 mei: koffie drinken na de morgendienst.
Dienst hebben: Winanda en Willeke Kant en Marja en Andre van Tilborg.

Moederdagontbijt
Nog 1 week om een ontbijt te bestellen voor Moederdag
8 mei is het weer Moederdag, de dag waarop alle moeders in het zonnetje worden gezet.
Om te beginnen met een heerlijk ontbijtje! Want dat hebben ze natuurlijk wel verdiend.
Wij willen jullie helpen je moeder te verwennen. Bestel bij ons een moederdag verrassing ontbijtpakket
voor maar €7,50 en wij bezorgen het ontbijtpakket bij jullie thuis op 7 mei.
Dat kan via facebook (Alien Groenenberg), per mail of telefonisch (0183443956/
aliengroenenberg@hotmail.com ).
Komende zomer gaan we als groep van 12 personen naar Reghin (Roemenië) voor een werkvakantie.
We gaan daar helpen met bouwen, opknappen van huisjes e.d. en met kinderwerk voor de zigeuners.
Dit doen we in samenwerking met stichting Phoneo.
De winst van deze Moederdag ontbijtpakketten is bestemd voor de benodigde materialen tijdens onze
werkvakantie. Niet alleen jullie moeders zullen dus blij zijn, maar ook de zigeunerbevolking in Reghin!
Het Moederdag ontbijtpakket kan besteld worden tot uiterlijk 1 mei 2016. Uit praktische overwegingen,
alleen in Giessen, Rijswijk en Andel. Er wordt bezorgd op 7 mei van 9-10 uur en van 11:30-12:30 uur.
Mocht dit een probleem zijn, dan kan het in overleg ook opgehaald worden (ook als je niet in de
genoemde plaatsen woont). Alvast bedankt! Namens de werkvakantie-groep

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

