Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 8 MEI 2016
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : ds. J. de Goei uit Amersfoort
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Psalm 27 : 1 en 4
Schriftlezing : Johannes 16 : 23 – 33 en
Handelingen 1 : 12 - 26.
Tekstgedeelte : Handelingen 1 : 14 a.

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : ds. B van der Linden,
uit Waalwijk
Organiste
: Miranda Duizer
Aanvangslied : Psalm 98 : 1 en 2
Schriftlezing : Deut. 6 : 1 - 9 en
Marcus 12 : 28 – 34

Kindernevendienst voor alle groepen.
Thema: Jezus onderwijst de discipelen over de Heilige Geest (Johannes 14:15-21)
Collecten: 1ste Diaconaal Quotum – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerk auto: Teus Smits 441445
Agenda:
Bijbel leesrooster
8-mei Psalm 86, 9-mei Hand.13:42-52, 10-mei Hand.14:1-7, 11-mei Hand.14:8-20,
12-mei Hand.14:21-28, 13-mei Hand.15:1-5, 14-mei Hand.15:6-12, 15-mei Efeziërs 1:3-14.
Maandag 9 mei
20:00-22:00

Geloofsopvoedingskring bij Kees en Wilma Koekoek (Blaasbalg 1)

Woensdag 11 mei
20.15

Be Connected bij Reinier & Denise van de Wetering (Jagerspad 17)

Zaterdag 14 mei
8:00 tot ± 10:00

Mannenontbijt

Zondag 15 mei
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Annette S en Annette B
Middenbouw : Denise en Joëlle
Bovenbouw : Arie
Kindercrèche : Carolien Kant, Heidi Kant en Mirjam Vos
Collecten : 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Kerk auto
: Gerrit van Drunen 442971
Meeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Mevr. D de Zeeuw van Pouderoijen,
Lemmenskamp, Woudrichem
Verjaardag
D.V.12 mei hoopt Mevr. M van Vuuren – Kraaij (Weth de Joodestraat 42 4285CD Woudrichem)
82 jaar te worden. We feliciteren haar van harte met haar verjaardag en wensen haar, voor haar
nieuwe levensjaar, Gods zegen toe.

Huwelijksjubileum
D.V. 13 mei hopen Dhr. en Mevr. van Wijk-Lobregt (Koekoek 6, 4284XJ) 50 jaar getrouwd te zijn,
We feliciteren hen met hun kinderen en kleinkinderen van harte en bidden hen Gods zegen toe
voor de toekomst.
Ouderenreisje 7 juni.
D.V. 7 juni hopen wij met de ouderen van Giessen en Rijswijk een dagje uit te gaan.
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.
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)
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: 06-29318483
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
Openhuis Israëlproducten
Op D.V zaterdag 14 Mei houden wij van 9:30 tot 17:00 uur openhuis voor de verkoop van
Israëlproducten. U bent van harte welkom om de producten te bekijken en eventueel te kopen, o.a.
huidverzorgingsproducten, kruiden, speelgoed, kaarten, thee, spelletjes, magnetrondozen,
voorraad dozen, muesli en nog veel meer.
Bij aankoop vanaf 20 euro ontvangt u een kruidenmixpakket naar keuze.
Locatie: Michael en Greta Kok, Dorpsstraat 69 te Rijswijk

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

