Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 7 augustus 2016

Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Kand. M. Bil te Zwijndrecht
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Psalm 96:1,2
Schriftlezing : Rom. 1:18-25, 5:8, 6:8-13 en
12:1

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. C. Hendriksen,
te Woudrichem
Organist
: Hans van Oudheusden
Aanvangslied : Gezang 115 : 1, 2, 3 en 4
Schriftlezing: Openbaring 20 : 1 - 6

KND voor de onder en middenbouw. Thema: Doelgericht christen-zijn. (Filippenzen 3:1-16)
Collecten: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerkauto:
Ochtend: Hille Hooghiemstra  442686
Avond: Ko Kraaij  442825
Koffie drinken
Er is na de ochtenddienst gelegenheid om met elkaar koffie, thee of fris te drinken.
Agenda
Bijbelleesrooster
7-aug Psalm 127, 8-aug Hand.20:17-38, 9-aug Hand.21:1-14. 10-aug Hand.21:15-26,
11-aug Hand.21:27-40, 12-aug Hand.22:1-21,13-aug Hand.22:22-30, 14-aug Psalm 140.
Dinsdag 9 augustus
Samen aan tafel.
Op D.V. 9 aug. is het weer een drukke bedoening in de keuken en de Maaszaal van de Herv. Kerk
in Rijswijk. Wij zijn dan al vroeg in de weer om de voorbereidingen te treffen voor een heerlijke
maaltijd. Heeft u zich opgegeven ? Dan verwachten wij u tussen 12.00 uur en 12.15 uur in de
Maaszaal en hopen wij op een paar gezellige uurtjes met elkaar. Wij vinden het fijn dat u zo trouw
blijft komen, een teken dat het smaakt en u het gezellig vindt elkaar op deze manier te ontmoeten.
Bent u verhinderd ?
Laat het ons even weten. Rika Ottevanger tel: 441131 of Hillie v. Breugel tel: 442458
Zondag 14 augustus
KND voor alle groepen
Onderbouw
: Hanneke en Annette B
Middenbouw : Willeke en Denise
Bovenbouw : Carolien
Crèche
: Winanda Kant, Jacoline van Boggellen en Ria van Ballegooijen
Collecten : 1ste Kerk in Actie: Zomerzendingscollecte – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Kerkauto:
Gerrit van Drunen 442971
Meeleven
Op vrijdag 29 juli is Dhr G. van Stigt, Zesmorgen 4, opgenomen in verzorgingshuis " De Riethorst
", afdeling " De Leilinde ", huiskamer 1, Venestraat 28, 4931 BP Geertruidenberg.
Dhr. R. Elshout verblijft nog in revalidatiecentrum Tolbrug in ‘s-Hertogenbosch.
Het adres daarvan is: Henri Dunantstraat 7, 5223 GZ ’s-Hertogenbosch
Maartje Smits is in pastoraal diaconaal centrum ‘De Herberg’, Pietersbergseweg 19, 6862 BT
Oosterbeek.
Mevr. Rina van Andel is afgelopen vrijdag 5 aug. thuisgekomen uit het ziekenhuis

Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als groet naar Dineke van Tilborg (Vijfmorgen 9)
Verjaardag
D.V. 9 augustus hoopt mw. G. Smits-Kant in de (Notenhoff, Nachtegaallaantje 1, 4281 PN te
Andel, app. nr. 101) haar 96-ste verjaardag te vieren., en op D.V. 11 augustus Ds. Heikoop. En op
D.V.12 augustus hopen Mevr. P.G. van Gammeren-Westerlaken (Altena-Hove) 88 jaar en Mevr.
P. van der Beek – Zwakhals (Koperwiek 50, 4284XA) 80 jaar te worden. We feliciteren alle jarigen
van harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun nieuwe levensjaar, Gods zegen toe.
Mededeling van de zendingscomm.
Op 10 sept. vind vanuit Fort Altena de Women walk for Women plaats, georganiseerd door
Open Doors. Dit jaar staan ( vervolgde ) Christenvrouwen uit Ethiopie centraal.
Samengevat is het programma : Startpunt: Fort Altena, Sleeuwijk
9.15 uur: Inloop voor koffie met appeltaart, 10.00 uur: Opening door Open Doors medewerker
En daarna start de wandeling Route: Liniepad (gedeelte) Afstand: 12 kilometer
Inschrijfgeld: € 10.00, Verder zie poster in de hal boven en beneden.
Vragen : Lettie van Haaften Email: lettie@van-haaften.eu
The God Story
Op 23 en 24 september zal het evenement The God Story georganiseerd worden voor
(randkerkelijke) jongeren om hen in aanraking te laten komen met het evangelie. Voorafgaand aan
dit evenement zal op 11 september 'Operatie Andreas' zijn, om 18.30 uur in Gereformeerde Kerk
'De Voorhof', in Andel. Let op de datum is, in tegenstelling tot andere berichten van 3 september,
op 11 september. Tijdens deze dienst leren we hoe wij net als de discipel Andreas andere
mensen bij de Heere Jezus kunnen brengen en krijgen we een impressie van het evenement.
Hierdoor kunnen we alvast sfeer proeven en helpt dit ons om mensen uit te nodigen voor 'The God
Story' op 23 en 24 september. Noteer 11 september alvast in je agenda, en wees allen hartelijk
welkom tijdens deze dienst!
Corline Kraaij, Adrielle van Berchum, Denise van de Wetering
Autowasactie
Zoals eerder aangekondigd, zal op zaterdag 20 augustus een autowasactie gehouden worden
achter de Hervormde kerk in Rijswijk. U kunt uw auto tussen 10.00 en 13.00uur aanbieden voor
een wasbeurt, kosten hiervoor zijn €10 per auto. Voor €5 per auto willen wij ook de binnenkant
stofzuigen. Opbrengst is bestemd voor de organisatie van het evenement The God Story wat in
september plaats zal vinden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Denise van de Wetering,
Corline Kraaij of Adriëlle van Berchum. Zie ook de Facebookpagina van onze kerk (op Facebook te
vinden via @hervormdegemeenterijswijk).
Hulp nodig!
Wie helpt ons om op zaterdag 20 augustus tussen 10 en 13.00uur alle auto's te wassen en/of
stofzuigen? Alle hulp is welkom! Stuur een berichtje of bel naar Adriëlle (0610223150).

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, Rijswijk (Tel.: 442560).
Website: Hervormde Gemeente Rijswijk: www.hervormdrijswijknb.nl

