Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 29 mei 2016
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organiste
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Ps 84 1 en 2
Schriftlezing : Openbaringen 21:1-8
Thema: De toren van Babel

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. B. Mouw te Giessen
Organist
: Jeroen de Weerdt
Aanvangslied : OTH 279
Schriftlezing : Jeremia 27:1-11 en
Romeinen 13:1-7

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema : God wijst Israël de weg, (Numeri 9:15-23)
Collecten: 1ste Diaconaal Quotum – 2de Kerkrentmeesters– 3de Onderhoud Kerk
Kerk auto: Wim Duizer  441687
Agenda
Bijbelleesrooster
29-mei Psalm 133, 30-mei Jesaja 49:14-26, 31-mei Jesaja 50:1-11, 1-jun Jesaja 51:1-16,
2-jun Jesaja 51:17-2:12, 3-jun Jesaja 52:13-53:12, 4-jun Jesaja 54:1-17, 5-jun Psalm 36.
Slagroomoesjes
U kunt alleen nog deze week slagroomsoesjes bestellen bij riekskekant@gmail.com.
Dinsdag 31 mei
20:00
Huwelijkstoerusting in de Pastorie
Zondag 5 juni
Kindernevendienst voor de onder en middenbouw
Onderbouw
: Annette B en Jennie
Middenbouw : Dieke en Joëlle
Bovenbouw : 1e zondag van de maand
Crèche
: Jetty Verbeek, Jeanne van Geffen en Maartje van Helden
Collecten
: 1ste Werelddiaconaat– 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerkauto
: Ochtend: Hille Hooghiemstra  442686 Avond: Ko Kraaij 442825
Schema Koffie drinken na de dienst:
Rika Ottevanger, Renier en Denise van de Wetering, Lisa van Nimwegen
Meeleven
Mevr. Rina van Andel ligt in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Dhr. C Kolf (Veldweg)
Bedankt!
We waren blij en ontroerd door alle hartelijke felicitaties voor ons 25 jarig huwelijk.
Bedankt daarvoor! Arjan en Agnes en de kinderen.
Uitnodiging Tienerbijeenkomst
Wat: Tienerbijeenkomst
Wie: Tieners van de 1e, 2e en 3e klas van de middelbare school
Wanneer: Zondag 5 juni
Waarover: Schepping: we hebben de wereld in bruikleen Maak jij er ook zo'n zootje van of ben een
echte natuurfreak. Graag willen we met jullie nadenken over hoe God de aarde heeft geschapen
en hoe wij er mee omgaan. Tot zondag 5 juni! Martin en Maaike

Rommelmarkt zaterdag 11 juni 2016:
Graag brengen wij deze dag nogmaals onder uw aandacht. Vanaf 08:00 uur tot 14:00 zal onze
jaarlijkse rommelmarkt weer worden gehouden op het schoolplein van basisschool ‘De Parel’ te
Rijswijk.
Naast de bekende koopwaar, zoals boeken, servies-, speelgoed, elektra, klein meubelen en
kleding, kunt u tevens genieten van een bakje koffie/thee met wat lekkers.
Tevens is er een speciaal ingerichte kinderkraam, waar de kleintjes zich kunnen vermaken.
Ook zullen er weer pannenkoeken worden gebakken en kunnen er slagroomsoesjes worden
gekocht.
Een doosje met 14 stuks kost € 3,00. Graag wel even vooraf bestellen bij Jan en Riekske Kant.
Bij voorkeur per mail riekskekant@gmail.com.
Mocht u zich nog niet hebben opgegeven en wilt u ons toch komen helpen, graag zelfs. Laat het
dan even aan één van ons weten! Ook kunt u nog een briefje achterlaten in de daarvoor bestemde
doos achterin de kerk.
De commissie rommelmarkt: Ammy, Diana en Marjon
jdsmj.westerlaken@ziggo.nl of marjon31arie@ziggo.nl eventueel telefoonnummer 442049
Bericht van de kerkenraad,
In november 2015 hebben wij als kerkenraad u bericht over het proces waarin wij ons destijds
bevonden mbt de bezinning op het thema “vrouw in het ambt”. Destijds zijn we begonnen met de
vraag aan een ieder van ons: welk standpunt mbt vrouw in het ambt hang jij aan en welke Bijbelse
argumenten heb jij daar voor? Verder hebben wij nagedacht over de vraag of je en hoe je een
besluit over een dergelijk onderwerp kan nemen.
Afgelopen maandagavond hebben wij als kerkenraad deze bezinning voortgezet door te kijken
naar het punt “hoe lees je de Bijbel?”. In de volgende vergaderingen willen wij nog verder kijken
naar de punten “Wat zegt God over de verhouding man-vrouw” en “ambten in relatie tot het thema
man-vrouw”.
Het betreft een gevoelig onderwerp waarbij wij als kerkenraad willen zoeken naar Gods wil en de
eenheid van onze gemeente in het oog willen houden. Wij willen u vragen om te bidden om
wijsheid over deze voortgaande bezinning.
Namens de kerkenraad, Scriba W. van Dijk.

Oproep rommelmarkt
Wij zoeken nog mensen die vrijdag 10 juni mee kunnen helpen met het laden van de karren en het
vervoer vanaf de Hoofdgraaf naar de school.
Wilt u helpen neem dan contact op met H. van Anrooy, tel: 442660 of H. van Giessen, tel: 442400

Actie Kerkbalans 2016
Per eind april bedroeg de inschrijving aan Actie Kerkbalans 2016 ruim € 61.000 en is daarvan ruim
€ 24.000 ontvangen. Dit is een stijging ten opzichte van het eerder gepubliceerde bedrag. Op de
begroting rekenen met een toezegging van totaal € 66.500. We gaan dus in de goede richting.
Wanneer u nog geen toezegging hebt gedaan, of nog niet hebt betaald, nodigen we u vriendelijk
uit om dat alsnog wél te doen. We hebben van ieder gemeentelid, naar draagkracht, een bijdrage
nodig. Zo kunnen we samen onze gemeente in stand houden. Vanaf 1603 mag die er nog steeds
zijn op dezelfde plaats in ons dorp.

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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