Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 12 juni 2016
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 149 vers 1
Schriftlezing : 1 Kor 1 vers 18 tot
1 Kor 2 vers 5
Tekst: 1 Kor 1 vers 21 b

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Miranda Duizer
Aanvangslied : OTH. 178 vers 1 en 2
Schriftlezing : Jona 1

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema : Kijk je wel goed? (Numeri 13:1-14:10)
Collecten
Kerk auto

: 1ste Roosevelthuis – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
: Gerrit van Drunen  442971

Agenda
Bijbel leesrooster
12-jun Psalm 106:1-23, 13-jun 2 Kor.1:8-14, 14-jun 2 Kor.1:15-22, 15-jun 2 Kor.1:23-2:4,
16-jun 2 Kor.2:5-11, 17-jun 2 Kor.2:12-17, 18-jun 2 Kor.3:1-6, 19-jun Psalm 106:24-48.
Dinsdag 14 juni
12:00 en 12:15

Samen aan Tafel

Woensdag 15 juni
19.15 - 19.45 uur
Bezinningsbijeenkomst:
Woensdag a.s. hopen we een bezinningsbijeenkomst te hebben ter voorbereiding op het Heilig
Avondmaal. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het voorvak van de kerk en duurt van 19.15 19.45 uur. Ik hoop dat velen aanwezig zullen zijn, om samen met elkaar op deze manier invulling
te geven aan de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Mochten er voor u belemmeringen zijn
om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling,
om zodoende hopelijk deze belemmering uit de weg te helpen.
Zondag 19 juni Heilig Avondmaal
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw
: Hanneke en Annette S
Middenbouw : Wendy en Rianne
Bovenbouw
: Arie
Crèche
: Rianne van Helden, Leon Treffers en Agnes van der Nat
Collecten: 1ste Stichting Hulpverlening Medechristenen – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud
Orgel
Kerk auto
: Teus Smits  441445
Meeleven
In het Beatrixziekenhuis verblijft Dhr. M. Elshout (Maasdijk) afd. 5 west kamer 507

Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Dhr. J.B. van der Nat (Dorpsstraat) die weer
thuis mocht komen uit het ziekenhuis
1

Avondmaalscollecte.
Deze collecte is bestemd voor: Stichting Hulpverlening Medechristenen in Oost-Europa
Deze vrijwilligers zetten zich in voor minder bedeelden, zo streven zij ernaar gezinnen
te voorzien van Bijbels, voedselpakketten en groentezaden ,houten woningen te bouwen, kleding
die hier wordt ingezameld te vervoeren . Zie voor meer info www.stichtinghmc.nl
Deze collecte van harte bij u aanbevolen door de zendingscommissie
Samen aan Tafel
D.V. dinsdag 14 juni is er weer een maaltijd voor alleengaanden.
We hebben weer (vinden wij) een heerlijk menu samengesteld, en die willen wij u graag
voorzetten. We hebben tevens een gast in ons midden, iemand die hier heel lang heeft gewoond
en veel voor het dorp en onze gemeente heeft betekend. Wij vinden het leuk hem in ons midden te
hebben. U wordt verwacht tussen 12.00 uur en 12.15 uur.
Chauffeurs en invalchauffeurs alvast bedankt voor het halen en weer thuisbrengen.
Bent u verhindert dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk:
Rika Ottevanger: 441131 of Hillie van Breugel: 442458
Tempo samenzang
Ongeveer een jaar geleden is een paar keer aandacht besteed aan het tempo van de samenzang.
Een evaluatie leert dat, over het algemeen, het doel niet is bereikt.
We roepen u op de komende weken, als gemeente en organisten, heel bewust op het tempo te
letten.
Het is daarbij goed te beseffen dat het tempo een wisselwerking is tussen de organist en de
gemeente.
De organist dient de gemeente voor te gaan in het tempo en de gemeente dient daarin te volgen.
Let daarbij goed op de inzetten van de organist en schroom niet om als eerste in te zetten.
Nacht in een doos
Welkom in ons kartonnen “Roma dorp” op 17 juni 20.00 - 00.00 uur!
Op het terrein van de Hervormde Kerk in Giessen wordt op 17 juni een heus kartonnen "Roma
dorp" gebouwd door jongeren uit Giessen. U bent van harte welkom om te komen kijken bij (de
opbouw van) het dorp.
Er gaat een groep van 12 personen in Juli op werkvakantie naar Roemenië en we proberen zoveel
mogelijk geld op te halen om daar te bouwen, kinderwerk en andere activiteiten te kunnen doen. U
kunt ons een handje helpen door te sponsoren of een lekker hapje en/of drankje te kopen.
Ook zijn we nog op zoek naar diverse materialen die ze daar goed kunnen gebruiken en die we
mee kunnen nemen naar Roemenië. Hebt u 1 of meerdere van deze spullen (in goede staat), dan
kunt u die meebrengen op 17 juni (of eventueel op laten halen, mail dan naar
Lydiavdb2@hotmail.com).
Wat kunnen ze daar goed gebruiken:
speelgoed: Jenga, duplo en ook onderzetplaten van duplo, poppenkleertjes en spelletjes voor
kleuters (niet taalgebonden)
Schoolspullen: stiften, puntenslijpers, niettangen, lijm, kinderscharen, schooltassen voor kinderen
(klein en normale maat), knutselpakketjes
Verzorging: shampoo, douchegel, zeep, maandverband, haarspeldjes, luizenshampoo en
kammetjes, groene zeep en dettol
Kleding: sokken maat 122-164, ondergoed maat 134-164, bh's cup AA, broekjes maat 98-110,
teenslippers kinderen (3 tot 14 jaar)
Overig: draagbare stevige (!) a-4 mappen met meerdere vakken voor huisbezoeken

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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