Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 19 juni 2016
Ochtenddienst: 9.30 uur
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Ps. 25 vers 2
Schriftlezing : Romeinen 8: 19 – 39
Tekst Romeinen 8 vers 38 en 39
Thema : Ontspannen

Avonddienst: 18.00 uur
Voortzetting en dankzegging H.A.
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organiste
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Ps. 95 vers 3
Schriftlezing : Jona 2
Thema : Het gebed van Jona

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: Aäron is Gods hogepriester (Numeri 17: 16-27)
Collecten: 1ste Stichting Hulpverlening Medechristenen – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud
Orgel
Kerk auto
: Teus Smits  441445
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
AGENDA:
Bijbel leesrooster
19-jun Psalm 106:24-48, 20-jun 2 Kor.3:7-11, 21-jun 2 Kor.3:12-18, 22-jun 2 Kor.4:1-6,
donderdag 23-jun 2 Kor.4:7-15, 24-jun 2 Kor.4:16-5:10, 25-jun 2 Kor.5:11-21, 26-jun Psalm 73.
Maandag 20 juni
20.00 uur

Huwelijks toerusting in de Pastorie

Dinsdag 21 juni
19.00
20.15

Gebedskring bij Jennie Kant (Lijster 12)
Be Connected bij Reinier & Denise van de Wetering (Jagerspad 17)

Zondag 26 juni
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Jennie en Maartje
Middenbouw : Joëlle en Dieke
Bovenbouw : ?
Crèche
: Charonne Kant, Gerlinde Kant en Wilma Koekkoek
Collecten: 1ste Plaatselijk Ouderenwerk–2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
Kerk auto
: Dik van Vugt  442327
Meeleven
In het Beatrixziekenhuis verblijft Dhr. M. Elshout (Maasdijk) afd. 5 west kamer 507

Bloemengroet
De bloemen gaan als bemoediging naar Mevr. G van Oudheusden – van Haaften
Huwelijk
Op vrijdag 24 Juni gaan trouwen Jan-Willem van Helden en Jantine Oomen.
De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk vind plaats om 14:30 in de Hervormde Kerk te Rijswijk.
Hun toekomstig adres is De Rietdekker 14, 4284 VP in Rijswijk
Huwelijksjubileum
D.V. 25 juni hopen Dhr. en Mevr. van Oudheusden- Pruijsen (Drie Zalmen 17, 4284EN) 40 jaar
getrouwd te zijn. We feliciteren hen met hun kinderen en kleinkinderen van harte en bidden hen
Gods zegen toe voor de toekomst.
Bedankt.
Langs deze weg wil ik u als gemeente heel hartelijk bedanken voor de vele blijken van
belangstelling, Tijdens de periode dat ik thuis met pijn te kampen had, en daarna een operatie heb
ondergaan. Ik zal de komende tijd nog onderzoeken krijgen omdat volledig herstel nog niet bereikt
is. Maar bovenal voel ik mij gedragen door u allen in deze moeilijke periode.
Nogmaals dank Rina van Andel
Rommelmarkt 2016
Afgelopen zaterdag hebben wij onze jaarlijkse rommelmarkt weer gehouden.
Het was gezellig druk in en rondom de kramen en onder het genot van een bakje koffie met wat
lekkers, een pannenkoek of broodje hamburger was er zeker ook ruimte om elkaar te ontmoeten.
De opbrengst van deze dag bedraagt het mooie bedrag van € 3.166,86
Wij willen dan ook iedereen hartelijk bedanken, die zich voor deze dag hebben ingezet, op welke
manier dan ook!
Hartelijke groet van de rommelmarktcommissie: Diana Westerlaken, Ammy Besselink en Marjon
Lankhaar
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.
Het evangelie in 4 woorden
De training het evangelie in 4 woorden wordt georganiseerd door 'jeugd met een opdracht' centraal
in de training staat: hoe maak je het evangelie bekend? En hoe weet je wat Jezus al gedaan heeft
in iemands leven? Deelnemers leren aan de hand van 4 woorden mensen te helpen om een keuze
te maken voor Jezus en hem te volgen. Vorige week heeft u hierover een flyer ontvangen, heeft u
hem niet meer nodig? Geef hem dan door aan anderen! Ook kunt u informatie vinden op de poster
die op het prikbord hangt in de kerk.
U kunt zich nog steeds opgeven via: office@thegodstory.org.
De inkomsten van de training worden gebruikt om het evenement 'The God Story' te bekostigen,
een interkerkelijk evenement voor jongeren om hen kennis te laten maken met het geloof en met
wie Jezus is. Corline Kraaij, Adriëlle van Berchum, Denise van de Wetering
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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
Mutaties ledenadministratie
In de afgelopen maand mei hebben de volgende mutaties in de ledenadministratie
plaatsgevonden.
Naam
Van
Naar
Bijzonderheden
Dhr. MWC van Spijk
Protestantse
Hervormde gemeente Verhuisd en nieuw
gemeente Drunen
Rijswijk
ingekomen
Dhr. GGW Verheij
Hervormde gemeente Hervormde gemeente Verhuisd en nieuw
Poederoijen
Rijswijk
ingekomen
Mw. HM Baks
Hervormde gemeente Hervormde gemeente Verhuisd binnen
Rijswijk
Rijswijk
Biezenmortel, blijft
ingeschreven
Mw. J.T. Oomen
Hervormde gemeente Hervormde gemeente Verhuisd en nieuw
Aalst
Rijswijk
ingekomen
Dhr. BC Hooghiemstra Hervormde gemeente Hervormde gemeente Verhuisd binnen
Rijswijk
Rijswijk
Rijswijk, blijft
ingeschreven
Mw. AR Sonnema
Hervormde gemeente Hervormde gemeente Verhuisd en
Rijswijk
Delfshaven
overgeschreven

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 riekskekant@gmail.com of op papier bij: Riekske Kant, Nieuwstraat 12, (Tel.: 442560).
Website: Hervormde Gemeente Rijswijk: www.hervormdrijswijknb.nl
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