Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 15 mei 2016 Pinksteren

Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Liturgie aanwezig

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. B.A. Belder te Brakel
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Psalm 145 : 2
Schriftlezing : Handeling 2 : 1 – 21
Tekst : Laten wij de H. Geest onze grenzen
doorbreken?

Kindernevendienst voor alle groepen.
Thema: De Heilige Geest vervult de harten. (Handelingen 2)
Collecten : 1ste Pinksterzendingscollecte – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Kerk auto : Gerrit van Drunen 442971
Agenda:
Bijbelleesrooster
15-mei Efeziërs 1:3-14, 16-mei Psalm 150, 17-mei Hand.15:13-21, 18-mei Hand.15:22-35, 19-mei
Hand.15:36-41, 20-mei Hand.16:1-10, 21-mei Hand.16:11-24, 22-mei Psalm 145.
Zondag 15 mei Pinksteren
Wij leven van de wind
Die aanrukt uit den Hoge
En heel het huis vervult
Waar knieën zijn gebogen
Delen in het vuur
Dat neerstrijkt op de hoofden
De vonk die overspringt
Op allen die geloven
( glorialied 249)
De kleur van Pinksteren is rood, symbool voor: feest, liefde van God, van de Heilige Geest.
In vuur en vlam staan van ons mensen voor Gods Woord.
Maandag 16 mei
Hagepreek:
Maandag 16 mei, Tweede Pinksterdag, wordt de Hagepreek gehouden. Dit is een openluchtdienst
die plaatsvindt in het Almbos (bij slecht weer in de Gereformeerde Kerk in Rijswijk). Dit jaar gaat
ds. Mouw voor. Muziekvereniging Kunst en Vriendschap zal de liederen begeleiden. Er is speciale
aandacht voor de kinderen, en een blokje kinderenliederen wordt begeleid door Gerco van Straten
(gitaar) en Lisa den Hartog (zang). Het thema is ‘Leef!’. De dienst begint om 9:00 en na afloop is er
koffie en fris. Van harte welkom!
Dinsdag 17 mei
12:00 – 12:15uur

Samen aan Tafel, in de Maaszaal van de Herv. Kerk in Rijswijk.
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Zaterdag 21 mei
Inzameling rommelmarktspullen.
Zaterdag 21 mei houden we weer een rommelmarktinzameling. Tussen 10:30 en 12:00uur kunt u
de spullen brengen bij de loods van v/d Stelt aan de Hoofdgraaf te Andel.
De spullen moeten wel verkoopbaar zijn aan niet complete spullen hebben we niets.
Wat kunnen wij niet gebruiken: matrassen, bloempotten, grote meubelstukken (zoals
bankstellen, kasten)
Als u kleine meubelstukken heeft en u twijfelt of wij dit aannemen neem dan even contact op met:
H. van Anrooy, tel: 442660. 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
Zondag 22 mei
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Jolanda en Hanneke
Middenbouw : Rianne en Andre
Bovenbouw : Martin
Kindercrèche : Corrie Kant, Sandra van Tilborg en Marielle Oudshoorn
Collecten : 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
Kerkauto
: Dik van Vugt  442327
Meeleven
Op woensdag 18 Mei wordt Corine van der Kaa (Koperwiek 3) opgenomen voor een operatie in
het St. Elizabeth ziekenhuis in Tilburg
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Mevr. J. Sonnema van der Nat (Dorpsstraat)
Verjaardag
D.V. 19 mei hoopt Mevr. J. van Tilborg- van Rijswijk (Koekoek 37, 4284XH) 84 jaar te worden en
D.V. 20 mei hoopt Mevr. T van Helden- Kant (Mr. J.N. Scholtenplein 8, 4284EK) 83 jaar te
worden. We feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun nieuwe
levensjaar, Gods zegen toe.
Huwelijksjubileum
D.V. 21 Mei hopen Dhr. en Mevr. v/d Laar- v/d Oever (Gherstkamp 4, 4284ET) hun 40 jarig
huwelijksjubileum te vieren. We feliciteren hen met hun kinderen en kleinkinderen van harte en
bidden hen Gods zegen toe voor de toekomst.
Héél véél dank!!
We werden verrast door de vele warme reacties voor en na de operatie van Joke. Tot op heden
gaat het herstel voorspoedig! Hartelijke groet, Joke en Chris Klerkx.
Samen aan Tafel.
D.V. dinsdag 17 mei is er weer een maaltijd in de Maaszaal van de Herv. Kerk in Rijswijk voor
alleenstaanden. Deze keer hopen we met 47 personen de maaltijd te gebruiken, u ziet er komen
nog steeds nieuwe gasten bij. Ook dit keer hopen wij u weer een lekker bordje voor te zetten.
Heeft u zich opgegeven en bent u verhinderd dan kunt u dit doorgeven aan Rika Ottevanger tel:
441131. Wij verwachten u tussen 12:00 en 12:15uur
Voor de chauffeurs geldt: als u soms even moet wachten na de maaltijd kom dan gerust even
binnen voor een kopje koffie/thee. Wij waarderen het zeer dat u elke maand weer bereidt bent om
onze gasten op te halen.
Het kookteam.
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Jeugddienst ‘Criticasters’
Zondag 22 mei 2016 om 18.00 uur vindt er weer een jeugddienst plaats in de Hervormde
Gemeente te Rijswijk (Maasdijk 27). Jan Willem van Dijk zal ons meer vertellen over het thema
‘kritiek hebben op Jezus’. De muzikale medewerking wordt verzorgd door jongerenkoor One Voice
uit Ridderkerk. Graag nodigen wij jou uit! Tot dan!
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
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.
Solidariteitskas
In de komende week worden de acceptgirokaarten voor de Solidariteitskas 2016 bezorgd. De
bijdrage die gevraagd wordt is 10 euro per lid van 18 jaar en ouder. De helft van dit bedrag is voor
onze eigen gemeente, de andere helft gaat naar de landelijke Solidariteitskas. Dit is een fonds
binnen de PKN waar plaatselijke gemeenten, in bepaalde omstandigheden, kunnen aankloppen
voor een geldelijke bijdrage. Onze gemeente heeft vorig jaar ook een beroep gedaan op deze Kas
en een toezegging gehad van € 7.500 voor het uit te voeren onderhoud aan de kerk. Graag
bevelen we de Solidariteitskas bij u aan.

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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