Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 19 februari 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. L. van Wingerden,
te Den Bosch
Organist
: Miranda Duizer
Aanvangslied : OTH. Lied 301
Schriftlezing : Romeinen 1 vs. 8-13 en
2 Korinthe 9 vs. 6-15
Thema: ‘Met elkaar delen’

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Psalm 24 vers 2
Schriftlezing : Nehemia3
Tekst : Nehemia 3 vers 1

Kindernevendienst voor alle Kinderen.
Thema: Laat uw leven niet bepalen door zorgen (Matteüs 6:25-34)
Collecten:1ste Plaatselijk Jeugdwerk–2de Kerkrentmeesters–3de Onderhoud orgel
Kerkauto
: Teus Smits  441445
Agenda:
Bijbel leesrooster
19-feb Psalm 18:21-51, 20-feb Galaten 4:21-31, 21-feb Galaten 5:1-12, 22-feb Galaten 5:13-18,
23-feb Galaten 5:19-26, 24-feb Galaten 6:1-10, 25-feb Galaten 6:11-18, 26-feb Psalm 15.
Maandag 20 feb.
18:30 -19:45
19:45

Groep 5/6
Gesprekskring in de Maaszaal

Dinsdag 21 feb.
12:00
18:45 - 19:45
20:00

Samen aan tafel.
Folow Me in het jeugdhonk
Dicipelschapskring in de Pastorie

Woensdag 22 feb.
15:00 tot 16:15
18:45 tot 20:00
19:30

Club groep 3/4
Club groep 7/8
Bijbelkring bij Rina van Andel (Mr. J.N. Scholtenplein 12)

Donderdag 23 feb.
13:00 - 15:30
Handwerkgroep in de Maaszaal van de kerk
20:00 - 22:00
Bijbelkring 2 Nehemia bij Dennis/Sandra (Kruisstraat 27)
Zondag 26 februari
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw
: Hanneke en Marit
Middenbouw : Willeke en Elise
Bovenbouw : Arie
Kindercrèche : Winanda Kant, Dingena Versteeg en Ria van Ballegooijen
Kerkauto
: Dik van Vugt  442327
Collecten:1ste Plaatselijk Ouderenwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Kerk
Medeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
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Personalia Gereformeerde Kerk
Na een val in zijn woning is broeder Jouke Oosterling (Wethouder de Joodestraat 44, 4285
CD Woudrichem) naar het Beatrixziekenhuis in Gorinchem gebracht, waar een heupoperatie
noodzakelijk was.
Bloemengroet
Deze week gaan de bloemen als bemoediging naar fam. v/d Kaa (Koperwiek 3)
Bedankt.
Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten en bemoedigende woorden die
wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van mijn man, onze vader, grootvader en
overgrootvader Joop Kant. Uw medeleven is ons tot grote steun geweest.
Fam. Kant- van Vugt
Bedankt!
Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen, bezoekjes en
telefoontjes ter ere van onze 50 jarige huwelijksdag. Henk en Gonnie van Vugt – Hobo
Dank u wel
Ik wil iedereen hartelijk danken voor jullie gebeden, kaarten, telefoontjes, bezoeken, gesprekken
voor en na m’n operatie. Het heeft mij meer dan goed gedaan! God zij alle lof en dankzegging
hiervoor waard. Hij heeft alles zéér voorspoedig en gunstig laten verlopen.
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer’ mijn God want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij. ‘k Zie naar Hem op en ik weet Hij is mij steeds nabij.
Ank van de Kooij, mede namens Jan.
Samen aan tafel.
D.V. 21 februari is er weer de maaltijd voor de alleenstaanden in de Maaszaal van onze kerk.
We hopen u weer een heerlijke maaltijd voor te zetten. U bent van harte welkom vanaf 12.00 uur.
We beginnen dan om 12.15 uur met de maaltijd. Kunt u er om wat voor reden niet bij zijn, en had
u zich al opgegeven? Geef het dan even door aan Rika tel: 441131 of Hillie tel: 442458
Ook nieuwe gasten zijn van harte welkom . kosten p.p. € 5.00
ZINGEN IN DE LENTE.
Zondagavond 5 maart 2016 wordt door Chr. Gem. Zangvereniging “LAUDATIO” uit GiessenRijswijk een koorzangavond gehouden. Deze vindt plaats in de Gereformeerde Kerk in Rijswijk en
begint om 18.15 uur (kerk open om 17.30 uur.) Naast koorzang is er ook ruimte voor samenzang.
Komt allen! Laat de kerkdrempel geen belemmering voor u zijn. Als u met velen komt zal het een
goede en mooie zangavond worden.
Solid Friends
Hi peeps! Een beetje bijgekomen van gisteren? Helaas is het nu even twee weken vakantie bij de
SF. We zien jullie graag weer terug op zondag 12 maart . Voor de iedereen die op vakantie
gaat: heel veel plezier. En voor de mensen die thuis blijven: geniet lekker van je vakantie. Tot 12
maart.
Datum rommelmarkt 2017
De eerste stappen zijn weer gezet. Op D.V. zaterdag 10 juni 2017 zal onze jaarlijkse rommelmarkt
weer worden gehouden op het schoolplein van basisschool De Parel in Rijswijk. Nadere informatie
volgt t.z.t. Wel willen wij u alvast vragen om eventuele cadeau artikelen uit bijvoorbeeld uw
kerstpakket, waar u niets mee doet, voor ons apart te willen houden. Wij denken bijvoorbeeld ook
aan de Rituals pakketjes, die in Rijswijk zijn verspreid en waarvan u denkt, wat moet ik er mee?
Wij zullen er blij mee zijn. Wilt u deze datum alvast in uw agenda noteren?
Hartelijke groet van de rommelmarkt commissie. Ammy, Diana en Marjon
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Rommelmarkt
Op zaterdag 10 Juni a.s wordt er weer een grote rommelmarkt gehouden.
Ook dit jaar willen we graag weer een kleding tent inrichten.
Elk jaar is dat dankzij u een groot succes geweest en waren we heel blij dat u uw overtollige
kleding hiervoor heeft ingeleverd. Mogen we weer een beroep op u doen ?
Vanaf 1 Maart kunt u weer kleding, tassen, sieraden, schoenen en riemen inleveren bij Agnes van
der Nat ( via de Dorpsstraat te bereiken wit huis blauwe deur )
Mocht u niet in staat zijn om het te brengen, geef dan een belletje 0183443395 dan wordt het bij u
opgehaald. Let u er wel op dat de spullen schoon en heel dus verkoopbaar zijn.
Alvast hartelijk bedankt !
Leiding gezocht club
Onlangs hebben wij al een oproep geplaatst om nieuwe clubleiding te werven.
Helaas is hier nog geen enkele reactie op gekomen.
Het betreft groep 7 en 8 en het is van 18.45 – 20.00 uur.
Vind je het leuk om met deze groepen van gedachten te wisselen over het geloof
en vind je het leuk om aansluitend een leuk werkje met ze te maken…..
Dan is dit echt iets voor jou !!
We hebben de afgelopen jaren de club met veel plezier gedaan en hopen dan ook dat
er gemeenteleden zijn die dit gaan overnemen zodat de clubavond voor deze jongens en meiden
een vervolg krijgt.
Bij interesse of als je meer wilt weten hierover kun je mailen naar marian@vangiessen.nl
Bellen mag uiteraard ook 0183 301712 Groetjes Cora den Hartog en Marian van Giessen
Zegels bad textiel Spar,
Zegels over of spaart u ze niet meer ?
De ouderencommissie wil ze graag ontvangen om prijsjes aan te schaffen voor een bingomiddag.
U kunt ze achterlaten in de bak in de hal die bestemd is voor postzegels/ kaarten en koffiepunten.
Alvast bedankt !
Actie Kerkbalans 2017
Met een dankbaar hart geven we aan u door dat, tot nu toe, voor een bedrag van € 60.000 is
ingetekend. Nog niet alle enveloppen zijn terugontvangen. Als alle reacties binnen zijn, zullen we
het eindresultaat melden. Wanneer uw envelop nog niet is opgehaald, willen we u vragen om deze
af te geven bij John Westerlaken, Kruisstraat 27 of bij Ko Kraaij, Maasdijk 12a. Waarschijnlijk was
u niet thuis toen de vrijwilliger bij u langs is geweest. Alle vrijwilligers die bij deze actie hebben
meegeholpen, willen we heel hartelijk danken. Het is mede aan uw inzet te danken dat we een
mooie eerste stand kunnen melden. Met vriendelijke groet van uw kerkrentmeesters

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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