Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 28 augustus 2016
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Adriaan v Wijk
Aanvangslied : Psalm 66 vers 5
Schriftlezing : Jesaja 42: 1-7 en Joh. 8: 1–11
Thema : De overspelige vrouw

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 100 vers 1 en 2
Schriftlezing : Openbaring 4
Tekst
:Openbaring 4 vers 2b
Thema : De troon in de Hemel

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: Een feestmaal op sabbat (Lucas 14:1-14)
Collecten :
1st Diaconaal Quotum – 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
Kerk Auto : Dik van Vugt  442327
Agenda:
Bijbelleesrooster
28-aug Hand.27:27-44, 29-aug Hand.28:1-10, 30-aug Hand.28:11-31, 31-aug Marcus 6:14-29,
1-sep Marcus 6:30-44, 2-sep Marcus 6:45-56, 3-sep Marcus 7:1-13, 4-sep Psalm 119:41-48.
Maandag 29 aug.
20:00

Kerkenraadsvergadering in de Consistorie

Dinsdag 30 aug.
19:00

Gebedskring bij Jennie Kant

Woensdag 31 aug.
19.15 - 19.45 uur
Bezinningsbijeenkomst:
woensdag 31 aug. 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 ( waar voorheen het Censura
morum voor gehouden werd) dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling, om zodoende
hopelijk deze belemmering uit de weg te helpen.
Zondag 4 september : Viering Heilig Avondmaal
Kindernevendienst voor de onder en middenbouw
Onderbouw : Annette B en Jolanda
Middenbouw : Denise en Willeke
Bovenbouw : 1e zondag van de maand
Crèche
: Heidi Kant en Mirjam Vos
Collecte: 1ste Avondmaalscollecte – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Kerk
Kerkauto :
Ochtend: Hille Hooghiemstra  442686
Avond: Ko Kraaij  442825
Avondmaalscollecte. 3 sept.
De avondmaalcollecte van komende zondag is bestemd voor :
“De Herberg”, Pastoraal Diaconaal Centrum in Oosterbeek.
De Herberg biedt gastvrijheid aan gemeenteleden die vaak al lange tijd veel zorgen hebben in hun
leven, en hier een korte tijd wat extra pastorale zorg en rust ontvangen.
Ook uit onze gemeente zijn er leden die hier baat bij hebben gehad en nog krijgen.
Deze collecte van harte bij u aanbevolen. Door de zendingscommissie.

Overlijden
Op Zondag 21 Augustus jl. is Dhr. J.P Kolff overleden in de leeftijd van 79 jaar.
De begrafenis heft plaatsgevonden op vrijdag 26 Augustus na een rouwdienst in de Hervormde
kerk in Rijswijk.
Meeleven
Mevr. T Hoeke – Kamerman mocht uit het ziekenhuis weer terug keren naar Wijkenstein
Dhr. J. Baks (Van Ballegooijenhof) is opgenomen geweest voor een operatie, en mocht weer
thuiskomen uit het ziekenhuis
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Dhr. J. Baks (Van Ballegooijenhof)
Jarig
D.V.30 augustus hoopt Dhr. I. Hak (Burg. Mr. J.N. Scholtenplein 30) 89 jaar te worden. We
feliciteren hem van harte met zijn verjaardag en wensen hem voor zijn nieuwe levensjaar, Gods
zegen toe.
Clubleiding gezocht
De start van het seizoen begint dichterbij te komen. Voor de vrijdagmiddag (tijdens het
winterwerk van 13:15 tot 14:30) ben ik nog op zoek naar één of twee gemeenteleden die mij mee
willen helpen de club te leiden. Het gaat om de jongste groep met kinderen van groep 3 en 4 van
de basisschool. We beginnen altijd met gebed en het lezen van een Bijbelverhaal. Daarna zingen
we en gaan we gezellig knutselen of iets leuks doen. Afgelopen jaren kwamen er gemiddeld 15
kinderen. Alleen is dat niet te doen. Ik hoop dat 'het team' compleet gemaakt kan worden zodat we
komend seizoen de club op vrijdagmiddag door kunnen laten gaan. Zijn er vragen of wil je mee
gaan helpen, mail dan even naar Grace@Lankhaar.com of spreek me even aan in de kerk.
Hartelijke groet, Grace Lankhaar

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

