Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 9 april
Ochtenddienst: 9.30 uur
Palmpasen Belijdenisdienst
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Liturgie aanwezig

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. K.E. Schonewille,
te Waardenburg
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Gez. 45: 1, 2
Schriftlezing : Markus 9: 30-37
Tekst
: Markus 9: 35

Kindernevendienst alle groepen. Thema: Jezus wordt gekruisigd (Marcus 15:22-47)
Collecten : 1ste Kerk in Actie-Palmzondag – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerk auto : Gerrit van Drunen 442971
Agenda:
Bijbel leesrooster
9-apr Psalm 22:23-32, 10-apr Lucas 22:63-71, 11-apr Lucas 23:1-12, 12-apr Lucas 23:13-25,
13-apr Lucas 23:26-31, 14-apr Lucas 23:32-49, 15-apr Lucas 23:50-56, 16-apr Lucas 24:1-12.
zondag 9 april
Solid Friends, Hi peeps, guys, jongens en meisjes, luitjes, solide vrienden, landgenoten (geef
even aan wat ik nou moet schrijven )! Wij waren erg verdrietig toen wij de vorige zondagavond
hebben moeten aflassen. Over dit verdriet willen wij met jullie praten, want iedereen is wel eens
verdrietig toch? 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.
Dinsdag 11 april Paasviering Ouderen. WIJZIGING !
Op D.V. dinsdag 11 April is om 14.00 uur in de Herv. Kerk in Rijswijk de Paasviering, en niet
zoals in de kerkbode vermeld staat : de Geref. Kerk.
We komen samen in de hal 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 verzorgd 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 hal waar u nog een drankje krijgt aangeboden en we
nog wat kunnen napraten.
Wij verzoeken u aan de dijk de kerk binnen te komen. Vanaf 13.30 staan de deuren open.
Voor vervoer neemt u contact op met: Tonny Besselink: 441956
19:00

Gebedskring bij Jennie Kant

Woensdag 12 april 19.30 – 20.00 uur Bezinningsbijeenkomst Heilig Avondmaal.
Vandaag, zondag 9 april, begint de voorbereiding op het avondmaal wat we als gemeente mogen
vieren op Goede Vrijdag 14 april . In deze week van voorbereiding wordt u van harte uitgenodigd
om woensdagavond de bezinningsbijeenkomst te bezoeken. De invulling van de bezinning is wat
aangepast en zal voor iedereen een goede bijdrage leveren in deze voorbereidingsweek. Ook de
begintijd is aangepast. We mogen ons als gemeente dankbaar bewust zijn van het voorrecht de
dood van onze Verlosser en Zaligmaker op deze wijze te gedenken. Op Goede Vrijdag doen we dit
met één grote tafel. Zijn er voor u redenen die het aangaan aan het heilig avondmaal in de weg
staan, dan kunt u contact opnemen met predikant of wijkouderling.

Woensdag 12 april
19:45
Bijbelkring in de Consistorie
Donderdag 13 april
20:00
Beconnected bij Reinier & Denise (Jagerspad 17, Rijswijk)
Vrijdag 14 april
Goede Vrijdag, Dienst 19:30
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 63 vers 3
Tekst
: Joh 19 vers 16 en 27a
Collecte 1e Avondmaalcollecte - 2e Kerkrentmeesters - 3e Energiekosten
Kerkauto
: Wim Duizer  441687
Avondmaalcollecte.
De avondmaalcollecte collecte komende vrijdag is bestemd voor Iljo de Keijzer die nog steeds
werkzaam is op de Filippijnen. Momenteel is zij in Tacloban waar na de laatste tyfoon het leven
weer een beetje op gang komt, er worden weer huizen en winkels gebouwd,
En is zij bezig met training van jonge predikanten en ook de zondagschool heeft haar volledige
aandacht. Het gaat goed met Iljo, en zij laat u dan ook hartelijk groeten. Uw gebed en gift dan ook
van harte bij u aanbevolen. De zendingscommissie
Zaterdag 15 april
Inzameling rommelmarktspullen.
Zaterdag 15 april houden we weer een rommelmarktinzameling. Tussen 10:30 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 16 april Pasen
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Jennie de Fijter en Danine
Middenbouw : Dieke en Quinty
Bovenbouw : Martin
Kindercrèche : Winanda Kant, Dingena Versteeg en Ria van Ballegooijen
Collecten: 1ste Eigen zendingsproject – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Orgel
Kerkauto
: Teus Smits  441445
Overlijden
Op vrijdag 7 april j.l. is, in de leeftijd van 96 jaar, overleden dhr. P. Westerlaken. Dhr. Westerlaken
heeft altijd in Rijswijk aan de Onderweg 10 gewoond maar woonde de laatste tijd in Wijk en
Aalburg. Gelegenheid tot condoleren is er op dinsdagavond 11 april van 19.30 tot 20.30 uur in de
Maaszaal. De begrafenis vindt donderdagmiddag plaats op de algemene begraafplaats aan de
Veldweg in Rijswijk. Voorafgaand aan de begrafenis is er een dienst van Woord en gebed, welke
om 14:00 uur aanvangt, in onze kerk en welke zal worden geleid door ds. B. Haverkamp uit Wijk
en Aalburg. Voorafgaand aan de dienst kan er afscheid van de heer Westerlaken worden
genomen. Na de begrafenis is er ook nog gelegenheid om de familie te condoleren in de
Maaszaal.
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Personalia Gereformeerde Kerk
Op donderdag 6 april jl. is, in de leeftijd van 66 jaar overleden, Dinie Schouten- van Blanken,
Er is gelegenheid om de familie te condoleren op maandag 10 april om 19.30-20.30 uur in de
Gereformeerde kerk.
De dankdienst zal gehouden worden op woensdag 12 april om 10.30 uur in bovengenoemde kerk.
Meeleven
In het Beatrixziekenhuis verblijft Dhr. W van Anrooij (Gherstkamp) afd. noord kamer 421
Bloemengroet
De bloemengroet gaat deze week naar Dineke van Tilborg (Vijfmorgen 9)
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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