Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk

ZONDAG 19 Maart 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. F. A. Verbaas te Heusden
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 25 vers 1 en 2
1e Schriftlezing: Jeremia: 4: 5-18
2e Schriftlezing: Lucas 19: 41-48

Avonddienst: 18.00 uur
Catechesedienst
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Liturgie aanwezig

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: ‘Jezus in Getsemane’ (Marcus 14:32-42)
Collecten:1ste Kerk in Actie : Werelddiaconaat – 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum
Kerkrentmeesters
Kerk auto : Teus Smits  441445
Agenda:
Bijbel leesrooster
19-mrt Psalm 34, 20-mrt Lucas 19:28-40, 21-mrt Lucas 19:41-48, 22-mrt Lucas 20:1-8,
23-mrt Lucas 20:9-19, 24-mrt Lucas 20:20-26, 25-mrt Lucas 20:27-40, 26-mrt Psalm 84.
Maandag 20 maart
18:30 – 19:45
Club Groep 5/6.
Dinsdag 21 maart
12:00 - 12:15

Samen aan tafel in de Maaszaal van de Kerk

19:00

Follow-me uitje verzamelen bij de kerk.

Woensdag 22 maart
15.00-16.15
Club groep 3/4
18:45 – 20:00
Club groep 7/8
Donderdag 23 maart
13:00 - 15:30
Handwerkgroep in de Maaszaal van onze kerk
Vrijdag 24 maart
20:00

Aannemingsavond in de Pastorie

Zondag 26 maart
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw
: Jennie en Marit
Middenbouw : Joëlle en Thom
Bovenbouw : Martin
Kindercrèche : Elike Treffers, Sandra van Tilborg en Mariëlle Oudshoorn
Collecten : 1ste Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat– 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Orgel
Kerkauto
: Dik van Vugt 442327
Meeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
Bloemengroet
Deze week gaan de bloemen als bemoediging naar Mevr. J van Stigt (Lemmenskamp)

Geboorte
Bij Reinier en Denise van de Wetering (Jagerspad 17, 4284 EC) is 12 maart een dochter geboren
Haar naam luid Kyra Julia Mattanja haar roepnaam is Kyra.
Bedankt.
Ik wil u allen langs deze weg ook namens Wim en de kinderen hartelijk bedanken voor de vele
kaarten bemoedigende woorden en andere vormen van meeleven toen bij mij borstkanker werd
geconstateerd. Het heeft ons goed gedaan dat zoveel gemeenteleden met ons meeleven.
Hartelijke groet Diane Duizer
Samen aan Tafel voor alleenstaanden.
D.V. 21 maart staan de tafels weer gedekt en verwachten wij u tussen 12.00 uur en 12.15 uur in de
Maaszaal van onze kerk. We hopen u weer een heerlijke maaltijd te serveren. Heeft u zich
opgegeven, maar kunt u om wat voor reden dan ook niet aanwezig zijn, dan graag even
doorgeven aan Rika tel.: 441131 of Hillie tel: 442458
Wij verzoeken u om zo mogelijk gepast te betalen. Nieuwe gasten zijn natuurlijk van harte welkom.
Het kookteam.
Aankomende gezinsdienst
Zondag 2 april is er weer een gezinsdienst. Dit is tevens de afsluiting van het winterwerk. Dit keer
gaat het over de wapenuitrusting van God. Er is een grote strijd aan de gang, die wij als mensen
niet kunnen zien. Een strijd tussen God en de duivel. De duivel probeert ons van God te laten
afkeren. Hoe kunnen wij stand houden in deze strijd? God wil ons daarbij helpen en geeft ons
daarom een wapenuitrusting. Die hebben wij hard nodig om ons te wapenen tegen het kwaad.
Draag de gordel, het harnas, de sandalen, het schild, de helm en het zwaard.
Tijdens deze dienst zal onze eigen predikant voorgaan en staan we dus stil bij de geestelijke
wapenuitrustig van God; de waarheid, gerechtigheid, de inzet voor het evangelie van de vrede, het
geloof, de verlossing en de Geest. We lezen daarbij uit Efeziers 6 vers 10 tot 21.
Gospelkoor Barechja zal tijdens de dienst enkele liederen zingen.
We hopen u en jullie allemaal weer te ontmoeten tijdens en na de dienst.
Groet, de gezinsdienstcommissie.
Onderhoud kerk.
Nog steeds zijn we op zoek naar gemeenteleden, die d.m.v. het schoonhouden van de kerk zo
haar/zijn steentje bij wil dragen.
Aan allen die gebruik maken van de zalen, een vriendelijk verzoek deze schoon achter te laten,
want als we maar met 2 of 3 personen lopen, lukt het ons niet om alle ruimten grondig aan te
pakken. En wil u/jij onze groep komen versterken: voor maandagmiddag en woensdagmorgen
hebben wij graag hulp. Inlichtingen: Hillie van Breugel tel: 442458
Jaarrekening 2016 CvK
De jaarrekening 2016 van het College van Kerkrentmeesters is in de kerkenraadsvergadering van
13 maart 2017 behandeld en goedgekeurd. Er resteert over 2016 een positief saldo van € 1.520.
De jaarrekening is opgestuurd naar het RCBB, dit is de toezichthouder binnen de PKN. Aan ieder
gemeentelid wordt de komende week gelegenheid geboden om de jaarrekening in te zien. U kunt
daarvoor een afspraak maken met J.H. Kraaij (442825 of jh.kraaij@ziggo.nl).
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

Zomertijd:
Ter herinnering het volgende: In de nacht van zaterdag 25 maart op zondag 26 maart 2017
(komend weekend) gaat om 02.00 uur, de klok 1 uur vooruit en begint de zomertijd.

