Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 14 augustus 2016
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. G.H. Abma te Gouda
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 122: 1 en 2
Schriftlezing : Psalm 122
Tekst: Bid Jeruzalem vrede toe,
mogen wie u liefhebben, rust genieten

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. B. de Graaf te Waalwijk
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 65: 1 en 2
Schriftlezing : Deuteronomium 30: 11 – 20
2e Schriftlezing: 1 Timotheüs 6: 11a – 16
Thema: ”Heer, zijn er weinigen…strijdt!”
[Lucas 13: 23 - 25]

KND voor alle groepen. thema: Wie worden gered? (Lucas 13:22-30)
Collecten : 1ste Kerk in Actie: Zomerzendingscollecte – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Kerkauto:
Gerrit van Drunen ( 442971)
Bijbelleesrooster
14-aug Psalm 140, 15-aug Hand.23:1-11, 16-aug Hand.23:12-22, 17-aug Hand.23:23-35,
18-aug Hand.24:1-21, 19-aug Hand.24:22-27, 20-aug Hand.25:1-12, 21-aug Psalm 129.
Dinsdag 16 augustus
19:00
Gebedskring bij Jennie Kant, (Lijster 12)
Zondag 21 augustus
Kindernevendienst voor alle groepen en alle leiding
Kindercrèche : Rianne van Helden, Leon Treffers en Agnes van der Nat
Kerkauto
: Teus Smits (tel. 441445)
Collecten:1ste St. W en D – Adoptieprogramma - 2de Kerkrentmeesters - 3de Onderhoud orgel
Meeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week ter bemoediging naar dhr. Rien Elshout (Maasdijk)
Bedankt !
Langs deze weg wil ik mede namens mijn vrouw en kinderen u allen hartelijk bedanken voor het
hartverwarmende medeleven In de vorm van kaarten telefoontjes maar bovenal het gebed dit alles
heeft ons enorm gesterkt in deze periode van spanning en onzekerheid.
Nogmaals hartelijk dank. Rien en Ineke Elshout

Gezocht!
Voor Abir, een jonge vrouw met 2 kleine kinderen ben ik op zoek naar de volgende spullen:
- Jongenskleding vanaf maat 116
- Schoentjes maat 28 of 29
- Jongenskleding vanaf maat 86
- Kleding voor haar zelf, maat L
- Inrichting voor een jongensslaapkamer (bed, kledingkast, bureautje etc.)
Abir komt uit Syrië en woont sinds een paar maanden met haar kinderen in Rijswijk.
Ze wil graag mensen leren kennen en vindt het leuk om bezoek te krijgen.
Ik ga meestal een aantal keer per week langs, als u/jij een keer mee wilt gaan, hoor ik het graag!
Alvast bedankt. Groeten Dieke (06-23134610, Nachtegaal 9)
PS. Als u/je een kaartje wilt sturen om Abir en haar zoontjes Saif en Moamar welkom te heten in
ons dorp, is hun adres Koekoek 18, 4284XJ in Rijswijk.

Bezorgen kerkklanken
Het kerkblad van donderdag 19 aug wordt op ZATERDAG 20 aug bezorgt.
De bezorgers van het kerkblad
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).
Startdag kindernevendienst 21 augustus
Aan alle kinderen van groep 1 t/m 8;
Op 21 augustus is de start van het nieuwe seizoen van de kindernevendienst. Je bent van harte
uitgenodigd om samen naar een mooi verhaal te luisteren, te bidden, te zingen en leuke spelletjes
te doen. Je wordt om 9.30 verwacht beneden in de Maaszaal, na de dienst kun je weer opgehaald
worden. We hopen je te zien op 21 augustus! Groeten van de leiding van de kindernevendienst
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, Adriëlle van Berchum, Denise van de Wetering
Allerlei van de ‘kerkrentmeesterij’
Actie Kerkbalans 2016: tot 1 augustus is ingetekend € 62.300 waarvan € 44.400 (71%)
ontvangen. Bij het doornemen van de lijst constateren we dat een aantal gemeenteleden niet heeft
ingetekend en geen bijdrage heeft gedaan. Het is onze opdracht om u te vragen daar verandering
in aan te brengen want u bent immers lid van onze kerk en daardoor ook verantwoordelijk. Deze
oproep doen we het liefst anoniem via de Nieuwsbrief.
Solidariteitskas: aan 390 leden (18 jaar en ouder) is verzocht om een bijdrage van € 10. Tot 1
augustus hebben 326 mensen (83%) de bijdrage voldaan. De leden die nog niet betaald hebben,
roepen we op om dat alsnog te doen.
Kerkklanken: deze maand zal het abonnementsgeld (€ 23) worden geïncasseerd.
We danken u hartelijk voor uw bijdragen. Onze vraag om bijdragen is niet voor onszelf maar voor
de instandhouding en uitbreiding van onze plaatselijke kerkelijke gemeente.
Hartelijke groet van uw kerkrentmeesters

Mutaties ledenadministratie
In de afgelopen maand juli hebben de volgende mutaties in de ledenadministratie plaatsgevonden.
Naam
Adres
Wijziging
Dhr. en
Vlierdreef 8, Overgeschreven van hervormd Rijswijk naar gereformeerd
mevr. van
Sleeuwijk
Sleeuwijk
der WerkenElzen
Dhr. C.A.
Nachtegaal
Verhuisd naar Vissersdijk 53b te Werkendam en overgeschreven
Mooy
16, Rijswijk
van hervormd Rijswijk naar hervormd Werkendam
Dhr. J.A. van Nieuwstraat
Verhuisd naar Kildijk 21 te Nieuwendijk en overgeschreven van
Haaften
3, Rijswijk
hervormd Rijswijk naar hervormd Nieuwendijk
Dhr. En mw. Citadel 18,
Vanuit hervormd Woudrichem weer ingeschreven bij hervormd
Schreuders- Woudrichem Rijswijk
van Anrooy

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

