Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 2 april 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur
Gezinsdienst afsluiten winterwerk
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organiste
: Miranda Duizer
Aanvangslied : Opwekking 43: 1 en 2
Schriftlezing : Efeze 6:10-24
Thema
: Doe je wapens aan!
M.m.v.
Gospelkoor Barechja

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. K.M. Teeuw te Aalst
Organist
: Hans van Oudheusden
Aanvangslied : OTH. 102:1,2,6
Schriftlezing : Mattheüs 26:69-75

Kindernevendienst voor alle groepen.
Thema: Jezus wordt ondervraagd door Pilatus (Marcus 15:1-15)
Collecten : 1ste Kerk in Actie: Werelddiaconaat – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Kerk
Kerkauto : Ochtend: Wim Duizer  441687 Avond: Ko Kraaij  442825
Agenda:
Bijbel leesrooster
2-apr Psalm 22:1-22, 3-apr Lucas 22:7-23, 4-apr Lucas 22:24-30, 5-apr Lucas 22:31-38,
6-apr Lucas 22:39-46, 7-apr Lucas 22:47-53, 8-apr Lucas 22:54-62, 9-apr Psalm 22:23-32.
Maandag 3 april
20:00 - 21:00

Collectebonnen verkoop bij Dhr. W van Tilborg, (Vijfmorgen 9)

Dinsdag 4 april
Gesprekskring
Wij hopen weer bij elkaar te komen en dit keer niet op de maandagavond maar op
dinsdagavond 4 april. Het is de bedoeling dat we dan ook een kwartiertje eerder van start gaan.
Dus inloop vanaf half acht en aanvang om kwart voor acht !
Woensdag 5 april
14:00

PCOB Afdeling Giessen-Rijswijk. in de Nijenburcht

Donderdag 6 april
13:00 - 15:30

Handwerkgroep in de Maaszaal van de kerk

Zondag 9 april Palmpasen Belijdenisdienst
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Hanneke en Marit
Middenbouw : Willeke en Elise
Bovenbouw : Arie
Kindercrèche : Jetty Verbeek, Jeanne van Geffen en Maartje van Helden
Kerkauto
: Gerrit van Drunen 442971
Collecten : 1ste Kerk in Actie-Palmzondag – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Meeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.

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, Zorgcentrum Goezate, kamer 226, Raadhuislaan 4, 4251 VS
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
Bloemengroet
Deze week gaat de bloemengroet naar mevr. R. Grijze- van der Beek (Kruisstraat 2)
Verjaardag
D.V. 5 april hoopt Dhr. J.B. van der Nat, (Dorpsstraat 16, 4284EH) 82 jaar te worden.
We feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun nieuwe
levensjaar, Gods zegen toe.
PCOB Afdeling Giessen-Rijswijk.
Woensdag 5 april om 14:00 uur is de maandelijkse ledenbijeenkomst in de NIjenburcht, Koperwiek
51 in Rijswijk. Deze middag komt de plaatselijke predikant ds. H.J.K. Gierkink-van Geerestein.
Zij zal spreken over het thema “Op weg naar Pasen”.
Ook niet leden zijn van harte welkom.
Solid Friends
Gegroet jongens en meiden! Volgende week (zondag 9 april) hebben wij weer een thema voor
jullie voorbereid. Helaas moesten we vorige week zondag skippen en wij hopen natuurlijk dat jullie
volgende week weer allemaal gezellig langs komen :). We zien jullie rond half 8 @ 't Dijkhuis.
Paasviering Ouderen.
Op D.V. dinsdag 11 April is om 14.00 uur in de Geref. Kerk in Rijswijk de Paasviering.
We komen samen in de ontvangsthal van het kerkgebouw en gebruiken daar een kopje koffie/thee.
Daarna gaan we naar de kerkzaal waar er voor u een liturgie klaar ligt.
De meditatie wordt verzorgt door ds. A.J. Mouw, maar ook ds. D.M. Heikoop zal aan deze viering
zijn medewerking verlenen.
De begeleiding van de samenzang en solozang is in handen van Dhr. G. van Wijgerden uit Brakel.
Aan de uitgang is er een collecte.
Na de viering komen we nog samen in de ontvangsthal waar u nog een drankje krijgt aangeboden
en we nog wat kunnen napraten.
Wees welkom !! De zaal is open vanaf 13.30 uur.
Voor vervoer neemt u contact op met Tonny Besselink: 441956
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
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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
Oproep boeken voor rommelmarkt
De voorraad boeken om te verkopen tijdens de rommelmarkt op 10 juni is op dit moment zeer
beperkt en kan dus weer worden aangevuld. Heeft u boeken, waar u toch niets meer mee doet, ze
zijn bij ons zeer welkom. U kunt deze inleveren bij Diana Westerlaken, Kruisstraat 17 of bij Marjon
Lankhaar, Nachtegaal 31.
Hartelijke groet namens de commissie, Ammy, Diana en Marjon

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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