Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 5 maart 2017

Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Timo van den Berg
Bevestigingsdienst
Liturgie aanwezig

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. G.C. Lock te Uitwijk
Organiste
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Psalm 27: 1
Schriftlezing : Mattheüs 25 vers 1 t/m 13

Kindernevendienst voor de onder en middenbouw,
Thema: Jezus gezalfd met nardusolie (Marcus 14 vers 1 t/m 11)
Vanmorgen Tienerbijeenkomst voor alle tieners uit de eerste, tweede en derde klas van
het voortgezet onderwijs in de consistorie van de kerk.
Onderwerp: Hemelvaart en Pinksteren: Jezus gaat undercover in jouw leven.
Kerkauto
: Ochtend: Hille Hooghiemstra 442686 Avond: Ko Kraaij 442825
Collecten: 1ste Kerk in actie Binnenlands diaconaat – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen
Predikantsplaats
Er is Koffiedrinken na de dienst we zien u/jou graag komen.
Agenda:
Bijbel leesrooster
5-mrt Psalm 6, 6-mrt Spreuken 18:9-24, 7-mrt Spreuken 19:1-29, 8-mrt Spreuken 20:1-15,
9-mrt Hebreeën 1:1-14,10-mrt Hebreeën 2:1-9,11-mrt Hebreeën 2:10-18, 12-mrt Psalm 10
Maandag 6 maart
18:30-19:45
Club groep 5/6
20:00-21:00
Collectebonnen verkoop bij Dhr. W van Tilborg, (Vijfmorgen 9)
Dinsdag 7 maart
I.v.m. bidstond is er deze week geen Follow Me
Woensdag 8 maart
15.00-16.15
Club groep 3/4
Woensdag 8 maart, bidstond dienst 19:30
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Collecten
: Kerkrentmeesters - Bidstondcollecte
Kerkauto
: Wim Duizer  441687
Donderdag 9 maart
13:00-15.30
Handwerkgroep in de Maaszaal van de kerk

Zondag 12 maart
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw :
Jolanda en Anna
Middenbouw :
Wendy en Charonne
Bovenbouw :
Ria
Kindercrèche :
Charonne Kant, Gerlinde Kant en Estelle Kant
Collecten: 1ste Kerk in Actie Voorjaarszendingscollecte– 2de Kerkrentmeesters – 3de
Energie kosten
Kerkauto
: Gerrit van Drunen 442971
Meeleven
Op zondag 26 februari is mevr. G Smits – Kant overleden in de leeftijd van 96 jaar.
De begrafenis heeft plaatsgevonden op vrijdag 3 maart na een dankdienst in de
Hervormde Kerk in Rijswijk.
Op maandag 27 februari is mevr. P Kant – van Tilburg overleden in de leeftijd van 85 jaar.
De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag 4 maart na een rouwdienst in de
Hervormde Kerk in Rijswijk.
In het Beatrixziekenhuis verblijft Mevr. Rina van Andel Scholtenplein op kamer 422 noord.
Meeleven elders verblijvende gemeenteleden:
In zorginstellingen buiten de gemeente verblijven op dit moment de volgende
gemeenteleden:
Mevr. M.S. Kant-van Vugt, De Riethorst, Kloosterhoeve, Kloosterweg 1, 4941 EG
Raamsdonkveer
In de Lemmenskamp, Weth. de Joodestraat 2, 4285 CD te Woudrichem: mw. D. de
Zeeuw-van Pouderoijen, mw. H.J. Hol-Nieuwenhuizen en mw. van Stigt– van Tilburg
In Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC te Almkerk, verblijft Dhr. J van Essen en Dhr. van
Stigt
Wim van Anrooij, Sovak, Eikenlaan 7-11, 4254 AR te Sleeuwijk
Denise van Geffen, Dorpsstraat 58, verblijft in Minckelerstraat 9, 4816 AD, Breda
Mevr. W van Hattem- Vogel, Zc Goezate, kamer 226, Raadhuislaan 4, 4251VS
Werkendam.
Hetty Baks, st. Prisma, Eendengracht 3, 5074 MB Biezenmortel.
mw. T. van Wijgerden– Bos Wijkestein, kamer 6, Azaleastraat 26, 4261 CW, Wijk en
Aalburg
Bedankt.
Heel hartelijk dank voor alle blijken van medeleven i.v.m. het plotseling overlijden van
onze schoonzoon Dinant van Andel.
Dank voor de bezoeken aan huis, de vele telefoongesprekken, de warme handdrukken, de
bemoedigende woorden.
De grote hoeveelheid kaarten die we zowel vanuit de gemeente als daarbuiten mochten
ontvangen. Het heeft ons diep geraakt.
Het geeft ons niet alleen kracht bij het verwerken van hetgeen wij als gezin/familie de
afgelopen tijd hebben doorgemaakt, maar ook voor de moeilijke dingen die nog komen
gaan.
Cor en Corrie Kant.

Vanuit de gereformeerde kerk:
Vanuit de Gereformeerde kerk is er deze week geen nieuws te melden.

Bloemengroet
De bloemen gaan deze week ter bemoediging naar de fam. Kant Koperwiek 20
Jarig
D.V 9 maart hoopt Dhr. A. Groeneveld (Zesmorgen 21, 4284 EW) 83 jaar te worden,
We feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen voor hun nieuwe
levensjaar, Gods zegen toe.
Vrouwenochtend
Woensdag 15 maart staat er weer een vrouwenochtend gepland van 09.30-11.30 uur in de
Maaszaal van de Hervormde kerk in Rijswijk. Voor jonge kinderen is er oppas in de kerk
geregeld (geef even van tevoren door als u daarvan gebruik wilt maken). Het gaat dan
over inwijding in het christelijk geloof: hoe kunnen we onze kinderen of kleinkinderen
inwijden in het christelijk geloof? Voor een ieder die zijn kind heeft laten dopen een grote
verantwoordelijkheid, waar we elkaar bij nodig hebben en waarbij we van elkaar kunnen
leren. Zowel met kleine kinderen als pubers een hele uitdaging! We zullen samen met ds.
Heikoop kijken naar welke handreikingen het Oude en Nieuwe Testament hiervoor geven.
Deze keer zorgt de commissie voor iets lekkers bij de koffie. Er wordt van iedereen een
bijdrage van
€ 2,-- gevraagd om overige kosten van dit seizoen te dekken. Je kunt je opgeven bij Heidi
Kant ( 441144 of Heidi@kantoliehandel.nl) of Gerlinda Kant ( 441632 of
gerlinda23.GK@gmail.com).
De vrouwenochtendcommissie
Ouderenmiddag/avond.
D.V. dinsdag 14 maart willen wij met de ouderen een chinese maaltijd gebruiken.
Daarna doen we nog een paar rondjes bingo. Kosten € 7.50 p.p.
U bent welkom vanaf 16.30 uur in het Dijkhuis in Giessen, we beginnen om 17.00 uur.
Opgeven ( ook voor vervoer ) doet u bij Tonny Besselink 441956 voor 9 maart.
Oproepen voor de 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
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 !

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

VERANTWOORDING COLLECTES FEBRUARI 2017

Kerkrentmeesters
Eigen Predikantsplaats
Energiekosten
Onderhoud Kerk
Onderhoud Orgel
Totaal Kerkrentmeesters

629,26
139,30
169,10
140,25
135,70
1.213,61

Zendingsbussen
Avondmaalscollecte: Fiets voor een huis
Totaal Diaconie - af te dragen

100,10
197,90
298,00

Plaatselijk Ouderenwerk
Plaatselijk Jeugdwerk
Totaal Diaconie - plaatselijk werk

144,80
384,20
529,00

Contant geld
Collectebonnen
Totaal collectes

1.078,36
962,25
2.040,61

52,8%
47,2%
100%

