Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 12 maart 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. M.L.W. Karels,
te Veenendaal
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 92: 1 en 2
Schriftlezing : Lucas 9: 18-27
Thema : God kennen en door God gekend
zijn

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organiste
: Miranda Duizer
Aanvangslied : Psalm 66 vers 5
Schriftlezing : Nehemia 4
Tekst
: Nehemia 4 vers 18
Thema
: Met troffel en zwaard

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema : Jezus viert Pesach (Marcus 14:12-25)
Collecten: 1ste Kerk in Actie – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energie kosten
Kerkauto
: Gerrit van Drunen  442971
Agenda:
Bijbel leesrooster
12-mrt Psalm 10, 13-mrt Hebreeën 3:1-6, 14-mrt Hebreeën 3:7-19 15-mrt Hebreeën 4:1-13,
16-mrt Hebreeën 4:14-5:10, 17-mrt Hebreeën 5:11-6:8, 18-mrt Hebreeën 6:9-20, 19-mrt Psalm 34.
Zondag 12 maart
Solid Friends
Gegroet jongens en meiden! Vanavond hebben wij weer een thema voor jullie voorbereid over het
leven in het nu. We zien jullie graag na de kerk/rond half 8 @ 't Dijkhuis.
Maandag 13 maart
18:30 – 19:45
Club groep 5/6
19:30
Kerkenraadsvergadering
19:45
Gesprekskring in de Maaszaal
Dinsdag 14 maart
17:00
19:00
19:10
19:30

Ouderenmiddag/avond in het Dijkhuis te Giessen.
Gebedskring bij Jennie Kant
Follow Me in het jeugdhonk van de Kerk.
Discipelschapskring bij Anne van Drunen Stoep 4

Woensdag 15 maart

09:30-11:30
15.00-16.15
18:45 – 20:00
20:00

Vrouwenochtend in de Maaszaal van de Kerk
Club groep 3/4
Club groep 7/8
Bijbelkring in de Consistorie

Donderdag 16 maart
20:15
Be Connected bij Jantine (Polstraat 51a, Wijk en Aalburg)
Zaterdag 18 maart
Rock Solid
Zaterdag 18 maart is er weer een nieuwe Rock Solid avond. Deze avond gaan we eerst met elkaar
naar de McDonald's en daarna gaan we naar een avond met Joop Gottmers in Dussen. De avond

heeft als titel: Van topcrimineel en drugsbaron tot evangelist. Joop Gottmers is verbonden aan de
stichting de Goede Aarde en auteur van het boek Knock Out. Hij vertelt zijn ervaringsverhaal over
de gevaren van alcohol en drugs. Heb je zin om mee te gaan, geef je eigen dan op bij de Rock
Solid leiding, stuur een mailtje naar martin.westerlaken@icloud.com of bel of app Martin via 06-12
55 98 41. De vertrektijd en locatie waar we verzamelen volgt nog, rond 22:30 uur zullen we weer
terug zijn. Neem je vrienden en vriendinnen mee. Groeten, De Rock Solid Leiding
Inzameling rommelmarktspullen.
Zaterdag 18 Maart houden we weer een rommelmarktinzameling. Tussen 10.30 uur en 12.00 uur
kunt u de spullen brengen bij de loods van v/d Stelt aan de Hoofdgraaf te Andel.
De spullen moeten wel verkoopbaar zijn aan niet complete spullen hebben we niets.
Wat kunnen wij niet gebruiken: matrassen, bloempotten, grote meubelstukken (zoals
bankstellen, kasten)
Als u kleine meubelstukken heeft en u twijfelt of wij dit aannemen neem dan even contact op met:
H. van Anrooy, tel: 442660. Die komt dan even langs om te kijken of we de meubels kunnen
gebruiken. Dit voorkomt dat u met de meubels naar de Hoofdgraaf komt en ze misschien weer
mee terug moet nemen. Als u echt geen kans ziet de spullen zelf te brengen neem dan contact op
met H. van Anrooy, tel: 442660, of H. van Giessen, tel: 442400
Zondag 19 maart
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Annette S en Iris
Middenbouw : Andre en Joost
Bovenbouw : Caroline
Kindercrèche : Carolien Kant, Heidi Kant en Mirjam Vos
Collecten
: 1ste Kerk in Actie– 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
Kerk auto
: Teus Smits 441445
Meeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar fam. Smits- Munters (Nieuwstraat 19)
Verjaardag
D.V. 17 maart hoopt Wim van Anrooij, Eikenlaan 11, 4254 AR, Sleeuwijk 44 jaar te worden.
We feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun nieuwe
levensjaar, Gods zegen toe.
Bedankt
Lieve mensen,
Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle meeleven, op welke manier dan ook, aan
ons én onze kinderen gegeven. Een warme deken van gebed werd merkbaar om ons heen
geslagen. Gemeente zijn…wat een kostbaar geschenk!
Ontvang een hartelijke groet, Joost en Nelly van Gammeren en kinderen.
Bedankt
"Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die ons bij het overlijden van onze moeder, oma en
overgroot oma hebben gesteund met een kaartje, telefoontje, bezoek of in welke andere vorm dan
ook. Het was hartverwarmend.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind van Pietje (Nel) Kant v. Tilburg.
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 voor vervoer doet u bij Tonny Besselink tel: 441956.

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
EO-Jongerendag
Op zaterdag 10 juni 2017 is er de EO-Jongerendag! In het GelreDome Arnhem komen er
duizenden christelijke jongeren bij elkaar om te zingen, bidden en te luisteren naar artiesten en
sprekers uit binnen- en buitenland. Het thema van de 43ste EO-Jongerendag is 'Fear not'. Een
ticket kost € 15,- p.p. (€ 10,- voor BEAM- en EO-leden) en betaal je zelf aan de EO. Ook dit jaar
wordt er vanuit Andel een bus geregeld. De prijs voor de bus is € 11,50 p.p. Het programma duurt
van 13.30 uur tot 21.00 uur. De bus uit Andel vertrekt om 10.30 uur en is rond 22.15 uur weer
terug. Wil jij (met je vrienden) graag naar de EO-Jongerendag? Dan kun je je al aanmelden voor
een plaats/plaatsen in de bus, want vol = vol. Dit kun je doen door een mail te sturen naar
martin.westerlaken@icloud.com met daarin je naam, telefoonnummer en e-mailadres.
Kleding Inzameling
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 0183-443395 dan
wordt het bij u opgehaald. Let u er wel op dat de spullen schoon en heel dus verkoopbaar zijn.
Alvast hartelijk bedankt !
Mutaties ledenadministratie
In de afgelopen maand februari hebben de volgende mutaties in de ledenadministratie
plaatsgevonden.
Naam
Van
Naar
Bijzonderheden
Dhr. en mw. Ligter, De Hervormd
Hervormd Rijswijk
Overgeschreven
Klompenmaker 11
Woudrichem
Dhr. P. Westerlaken,
Veldweg 4
Verhuisd
Veldweg 2
Mw. J. SmitsDen Bogerd 12
Verhuisd
Kooijman, Dorpsstraat
32
Dhr. J.P. van Toor,
Hervormd
Hervormd Rijswijk
Overgeschreven
Almkerkseweg 10
Woudrichem
Dhr en Mw. Van Zon,
Hervormd Rijswijk
Hervormd
Verhuisd en
Maasdijk 2
Woudrichem,
overgeschreven (in
Postweide 105,
januari abusievelijk
Woudrichem
alleen dhr. van Zon
vermeld)

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

