Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 26 maart 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur
Bediening Heilige Doop
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Adriaan van Wijk
Liturgie aanwezig

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. L. Plug te Sprang
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 65: 1 en 2
Schriftlezing : Johannes 18: 1-11
Thema
: Johannes 18:6

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: Jezus wordt gearresteerd (Marcus 14:43-65)
Collecten: 1ste Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Orgel
Kerkauto
: Dik van Vugt 442327
Agenda:
Bijbel leesrooster
26-mrt Psalm 84, 27-mrt Lucas 20:41-47, 28-mrt Lucas 21:1-4, 29-mrt Lucas 21:5-19,
30-mrt Lucas 21:20-28, 31-mrt Lucas 21:29-38, 1-apr Lucas 22:1-6, 2-apr Psalm 22:1-22.
Zondag 26 maart
Solid Friends
Hi all, vanavond (26/03) willen wij graag met jullie in gesprek gaan over verdriet. Verdrietig zijn is
een van de vier basis emoties (blij, boos, bang en bedroefd) en dus heel normaal! Toch is het niet
leuk om verdrietig te zijn en zijn we dit liever niet. Maar wat doe je als je wel verdrietig bent, maar
dit niet wilt? Hoe ga jij hiermee om en wat zouden we kunnen doen als we verdrietig zijn. We zien
jullie graag na de kerk/rond half 8 @ 't Dijkhuis.
Maandag 27 maart
18:30 – 19:45
Club Groep 5/6.
Dinsdag 28 maart
19:00

Gebedskring bij Jennie Kant, (Lijster 12)

Woensdag 29 maart
15.00-16.15
Club groep 3/4
18:45 – 20:00
Club groep 7/8
19.30
Bijbelkring in de Consistorie
Donderdag 30 maart
20:00 - 22:00
Bijbelkring 2 Nehemia bij Fam. V/d Nat (Maasdijk 18)
20:15
Be Connected bij Corline (Vierspan 8, Almkerk)
Zaterdag 1 april
8:00

Mannenontbijt in de Maaszaal

Zondag 2 april Gezinsdienst/afsluiting winterwerk
Onderbouw
: Maartje en Iris
Kindercrèche : Wilma Koekkoek, Greta Kok en Jacoline van Boggelen
Collecten: 1ste Kerk in Actie: Werelddiaconaat – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Kerk
Kerkauto : Ochtend: Wim Duizer  441687 Avond: Ko Kraaij  442825

Meeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week ter bemoediging naar Dick Groeneveld (Weth. A. P. Elshoutplein 14)
Koffiedrinken na de dienst:
Volgende week is er weer koffie drinken na de kerkdienst. We zien u/jou graag komen.
Koffieschenkers: Gezinsdienstcommissie
Afsluiting Clubseizoen
Helaas zijn we alweer bijna aan het einde van het clubseizoen gekomen… Maar niet getreurd, op
zaterdag 1 april hebben we de slotmiddag. Wat we gaan doen is nog een verrassing, maar je hoeft
thuis niet te eten . We beginnen om 16.30 bij de kerk en we eindigen om 19.30 bij de kerk.
We hopen al de clubkinderen te zien op zaterdag 1 april!
Oja, als je ook wil komen, laat het dan ff weten bij Elike (Koekoek 17) of
westerlaken8@hotmail.com
Groetjes de clubleiding (Ankie, Cora, Elike, Grace, Jantine, Marian)
Clubleiding gezocht!
Naar aanleiding van de vergadering met de clubleiding, bleek dat er nog niemand heeft
gereageerd op de oproep voor nieuwe leiding…
We zijn dringend op zoek naar mensen die het leuk vinden om met de kinderen (van de gemeente
en daarbuiten) te knutselen, te praten en te leren over de Bijbel. Het zou heel fijn zijn als er
mensen bereid zijn om een uur in de week te komen helpen, zodat de kinderen naar de club
kunnen blijven komen.
We hebben nog een vergadering wie wanneer welke groep gaat draaien, dus schiet iemand van
de leiding aan als u interesse heeft. Ook als u niet elke week wil of kan, kunnen we u ook goed
gebruiken!
Namens de overgebleven clubleiding: Ankie Kolbach, Grace Lankhaar, Jantine Oomen, Elike
Treffers
Schoonhouden 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

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

