Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 1 MEI 2016
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. L. van Wingerden,
te Den Bosch
Organist
: Christian Boogaard
Aanvangslied : gezang 266
Schriftlezing : Joel 2 vs. 21-27,
Johannes 14 vs. 23-29 en Openbaring aan
Johannes 21 vs. 10-12 en 22-27

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. S. Jumelet,
te Zaltbommel
Organiste
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Psalm
66: 1 en 2
Schriftlezing : Psalm 119,105-112 en
Evangelie-Johannes 16,5-15
Tekst : Evangelie-Johannes 16,13b

Kindernevendienst voor de onder en middenbouw.
Thema: Jezus maakt een plek klaar in de hemel. (Johannes 14:1-14)
Collecten
Kerkauto

: 1ste plaatselijk Diaconaal Werk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Pastorie
: Ochtend: Hille Hooghiemstra 442686 Avond: Ko Kraaij 442825

Agenda:
Bijbelleesrooster
1-mei Psalm 93, 2-mei Jesaja 48:1-11, 3-mei Jesaja 48:12-22, 4-mei Hand.13:1-12,
5-mei Filipp.2:5-11, 6-mei Hand.13:13-25, 7-mei Hand.13:26-41, 8-mei Psalm 86.
Zondag 1 mei
Koffie drinken na de dienst.
Ook vandaag willen wij na de ochtenddienst samen koffie, thee of limonade drinken. U bent allen
van harte uitgenodigd! Dienst hebben: Winanda en Willeke Kant en Marja en Andre van Tilborg.
Maandag 2 mei
17:00
20:00 - 21:00

Gesprekskring afsluiting
Collectebonnen verkoop bij Dhr. W van Tilborg, Vijfmorgen 9

Donderdag 5 mei Hemelvaartsdag 9:30 uur
Voorganger : Ds. L. van Wingerden te Den Bosch
Organist
: Rien Pullen
Collecte : 1ste Plaatselijk Jeugdwerk - 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Orgel
Kerk auto : Wim Duizer  441687
Kindernevendienst voor alle groepen en alle leiding
Crèche : Rianne van Helden en Leon Treffers
Zondag 8 mei
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw
: Jennie en Marit
Middenbouw : Willeke en Dieke
Bovenbouw : Ria
Kindercrèche : Charonne Kant, Gerlinde Kant en Wilma Koekkoek
Collecten :1ste Diaconaal Quotum – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerkauto: Gerrit van Drunen 442971
Meeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
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Meeleven elders verblijvende gemeenteleden:
In zorginstellingen buiten de gemeente verblijven op dit moment de volgende gemeenteleden:
In De Riethorst, De Kloosterhoeve, Kloosterweg 1, 4941 EG te Raamsdonkveer verblijft mw. M.S.
Kant-van Vugt,
In De Notenhoff, Nachtegaallaantje 1, 4281 PN te Andel, app. nr. 101: verblijft mw. G. Smits-Kant,
In de Lemmenskamp, Weth. de Joodestraat 2, 4285 CD te Woudrichem: mw. P. Kant-van Tilburg,
mw. D. de Zeeuw-van Pouderoijen, dhr. J. Kant en mw. H.J. Hol-Nieuwenhuizen.
In Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC te Almkerk, verblijft mw. P.G. van Gammeren –
Westerlaken. Gulderoede Kamer 108
In Sovak Sleeuwijk, Eikenlaan 7-11, 4254 AR te Sleeuwijk verblijft Wim van Anrooij,
Denise van Geffen, Dorpsstraat 58, verblijft in Minckelerstraat 9, 4816 AD, Breda
Mevr. W van Hattem- Vogel, verblijft in Zorgcentrum Goezate, kamer 226, Raadhuislaan 4, 4251
VS Werkendam.
Dhr. J van Essen verblijft in De Riethorst, Venestraat 28, Kamer 109 in Geertruidenberg.
Hetty Baks, st. Prisma, Hooghoutseweg 3, W.V.Z. Eendengracht 3J, 5074NA Biezenmortel.
In Wijkestein, Azaleastraat 26,4261 CW Wijk en Aalburg verblijft mevr. T. Hoeke Kamerman
Verjaardag
D.V. 4 mei a.s. hoopt Dhr. J. van Tilborg zijn 86ste verjaardag te vieren We feliciteren alle jarigen
van harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun nieuwe levensjaar, Gods zegen toe.
Van de zendingscomm.
D.V. 16 mei hoopt Joël den Toom 12 jaar te worden. Wilt u hem een kaartje sturen ? Dan volgt
hier het adres: Joël den Toom - Schönenhofstr. 5 -CH 8500 Frauenfeld - Zwitserland.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Fam. B v/d Kaa Smits (Koperwiek 3)
Chauffeur gezocht voor Samen Aan Tafel !
Wij zijn op zoek naar een chauffeur die 1 keer in de 4 weken een gemeentelid met een rollator wil
vervoeren naar de Herv. Kerk in Rijswijk, en natuurlijk ook weer thuis brengt. De eerst volgende
keer is op 17 mei. U krijgt een rooster van ons zodat u precies weet op welke data u wordt
verwacht. Zo rond 12.00 uur bent u op het adres van het desbetreffende gemeentelid en zo rond
14.00 uur wordt u verwacht bij de kerk. Wie wil ons helpen ? Rika Ottevanger tel: 441131 of Hillie
van Breugel tel: 442458
Mededeling van de koster.
Van 16 mei t/m 31 mei worden de kosterstaken overgenomen door Joost van Gammeren
Kopieerwerk graag ruim op tijd inleveren! De Rietdekker 18, Tel: 442606 Mobiel: o029318483
Ouderenreisje 7 juni.
D.V. 7 juni hopen wij met de ouderen van Giessen en Rijswijk een dagje uit te gaan.
Deze dag ziet er als volgt uit: Met Zwaluwreizen rijden we naar Dreischor (Zeeland).
Wij worden ontvangen in het Museumrestaurant met een kopje koffie/thee en een Zeeuwse
lekkernij, en worden daarna rondgeleid door een gids in het streekmuseum. Achter het museum is
een prachtige boomgaard waar oude Zeeuwse gewassen en bomen groeien, echt de moeite
waard om daar een kijkje te nemen. In het restaurant gebruiken we ook de lunch.
Na de lunch rijden we naar Vlake en bezoeken we de Sequoiahof, een geweldige tuin.
Als de ontwerper en beheerder Jos de Koeier begint te vertellen valt men van de ene verbazing in
de andere, deze selfmade tuinman is een optimistische levensgenieter voor wie de natuur als het
grootste Godsgeschenk geldt. Aan het einde van de middag rijden we naar Etten-Leur waar we in
het restaurant “De Twee Gebroeders mogen genieten van een heerlijk diner.
We hopen om 20.15 uur weer in Rijswijk en Giessen te zijn.
Vertrek uit Giessen: 8.15 uur parkeerstrook Burgstraat ter hoogte van nr. 27
Vertrek uit Rijswijk : 8.30 uur Geref. Kerk, Kosten: € 50.00 per persoon
U kunt zich opgeven bij: Tonny Besselink tel: 441956 Opgeven kan t/m 26 mei.

2

Zending
De zendingscommissie wil iedereen die hun gaven hebben gegeven in de zendingsbussen heel
hartelijk bedanken. Het doel € 500.= voor de Fam. Lukassen die werken bij Bella Horizonte in
Brazilië is bereikt en zal aan hen worden overgemaakt.
Het nieuwe project is : Hulp aan dakloze vluchtelingen in Nederland.
De situatie van vluchtelingen in Europa is verontrustend. Er is een algemene tendens bij de
Europese regeringen om grenzen te sluiten en de binnenkomst van deze mensen een halt toe te
roepen.
Juist vluchtelingen maken zichtbaar hoeveel geweld en onrecht in de samenleving heerst. Zich
onttrekken aan de lasten en de zorgen die met de opvang van deze groep verbonden zijn
betekent: weigeren om dit geweld en onrecht als een maatschappelijk probleem te beschouwen.
Ons geloof, dat God de eenheid van de mens wil, brengt ons er toe deze weigering te verwerpen
en daarom juist voor vluchtelingen partij te kiezen.
Dit project van harte bij u aanbevolen door de zendingscommissie.
Speciaal mannenontbijt ‘werk en geld
In de kerk staan de thema's werk en geld zelden op de agenda. Dat is vreemd gezien de
vaak dominante rol die geld (verdienen) heeft in onze samenleving en ons leven.
DV. zaterdag 14 mei is er in onze kerk, een speciaal mannenontbijt over dit
onderwerp.
Spreker
Peter Briscoe van stichting Encour (www.encour.nl) zal dit mannenontbijt leiden. Stichting
Encour wil mensen inspireren en ondersteunen om bijbelse uitgangspunten rondom werk
en geld te ontdekken en toe te passen in hun dagelijkse leven. Zij willen lokale gemeente
hierin dienen door hen toe te rusten dit zelfstandig op te kunnen pakken.
Praktische informatie
Waar? Maasdijk 27, Rijswijk (NB) – Kerkgebouw Hervormde Gemeente Rijswijk
Wanneer? Zaterdag 14 mei
Hoe laat? 8:00 tot +/- 10.00
Kosten? Voor het ontbijt vragen we een vergoeding van € 5,-.
Aanmelden? U kunt zich tot 12 mei aanmelden bij Ben Lankhaar (e.lankhaar@vpo.nl)

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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