Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 16 April 2017 Pasen
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Timo v/d Berg
Liturgie aanwezig

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. G.J. Wolters te Almkerk
Organiste
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Psalm 118:1,6
Schriftlezing : Luc. 24:1-12

Collecten: 1ste Eigen zendingsproject – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Orgel
Kerk auto
: Teus Smits  441445
Kindernevendienst voor alle kinderen van de KND. Thema: ‘Het lege graf van Jezus’
Agenda:
Bijbel leesrooster
16-apr Lucas 24:1-12, 17-apr Lucas 24:13-35, 18-apr Lucas 24:36-49, 19-apr Lucas 24:50-53,
20-apr Koloss.1:1-8, 21-apr Koloss.1:9-14, 22-apr Koloss.1:15-20, 23-apr Psalm 116.
Dinsdag 18 april
12:00
Samen aan tafel in de Maaszaal van onze kerk
Donderdag 20 april
12:00
Handwerkgroep in de Maaszaal van onze kerk
Zondag 23 april
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw
: Jolanda en Anna
Middenbouw : Denise en Charonne
Bovenbouw : Caroline
Kindercrèche : Agnes van der Nat, Evi van der Nat en Leon Treffers
Kerkauto
: Dik van Vugt  442327
Collecten
: 1ste plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
Meeleven
Mevr. R. Grijze- van der Beek (Kruisstraat 2) verblijft in het ziekenhuis in Utrecht
Personalia Gereformeerde Kerk
Zuster Jozetta van der Vliet- van Pelt is voor onderzoek opgenomen in het ziekenhuis waar zij
geen bezoek mag ontvangen, maar wel kaarten.
Haar adres is: Twee Steden Ziekenhuiskamer, kamer 633 afd. cardiologie,
Dr. Deelenlaan 5, 5042 AD Tilburg.
Meeleven Dominee Bevelander
Beste mensen,
Afgelopen week zijn we weer in Hüls geweest. Op een CT-scan was te zien hoe de ziekte ervoor
staat. Deze keer was het een positief bericht. De tumor bij de slokdarm was zichtbaar geslonken
en er waren, voor zover men kon zien, geen nieuwe uitzaaiingen bij gekomen.
We zijn bijzonder blij en dankbaar met dit bericht.
Allereerst dank aan de HERE, die niet alleen voor onze zonden, maar ook voor onze wonden aan
het kruishout is gegaan. Maar ook dank aan u, die in het gebed regelmatig aan ons denkt!
Uw meeleven doet ons erg goed! A.s. dinsdag begint weer een nieuwe reeks van wekelijkse
chemokuren. Jenny en Wim Bevelander.

Bloemengroet
Deze week gaat de bloemengroet als bemoediging naar Dhr. W van Anrooij (Gherstkamp)
Jarig
D.V. 23 april hoopt dhr. J.C. Westerlaken (Kruisstraat 21) zijn 87ste verjaardag te gedenken.
We feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun nieuwe
levensjaar, Gods zegen toe.
Samen aan tafel voor alleenstaanden.
D.V. dinsdag 18 april zijn de tafels weer gedekt voor een verlaat Paasdiner, dat zal bestaan uit
vier gangen.
Wij hopen u allen weer te ontmoeten, en nieuwe gasten zijn natuurlijk van harte welkom. Wij
verwachten u tussen 12.00 uur en 12.15 uur
In de Maaszaal van onze kerk. Kunt er om wat voor reden niet aanwezig zijn wilt u dat dan aan ons
doorgeven ?
Rika tel: 441131 of Hillie tel: 442458
Verkoop collectebonnen
De heer Wim van Tilborg heeft aangeven te stoppen met de verkoop van collectebonnen. Op 5 juni
1989 is hij gestart met het verkopen van collectebonnen. We zijn hem erg dankbaar voor de bijna
28 jarige inzet en willen hem ook via deze weg bedanken.
De verkoop van collectebonnen zal nog steeds blijven plaatsvinden op de eerste maandag van de
maand tussen 20.00 en 21.00 uur, met als nieuwe locatie de hal/kostersruimte van de kerk.
Daarnaast is het ook mogelijk om vanaf heden collectebonnen te bestellen door een email te
sturen naar het adres collectebonnen@hervormdrijswijknb.nl. Betaling kan daarbij plaatsvinden
door het betreffende bedrag over te maken naar rekeningnummer NL22FVLB 0699 8414 29 t.n.v.
CvK Hervormde Gemeente Rijswijk NB. De collectebonnen zullen dan vervolgens bij u thuis
bezorgt worden.
We zijn momenteel aan het kijken of we ook verkoop via de website met betaling via iDEAL
mogelijk kunnen maken. Hierover zullen we u in de toekomst verder inlichten.
Voor vragen en/of opmerkingen over de collectebonnen kunt u contact opnemen met ouderlingkerkrentmeester Mark van Berchum (collectebonnen@hervormdrijswijknb.nl / 0183-850879).
Met vriendelijke groet, uw kerkrentmeesters
Mutaties ledenadministratie
In de afgelopen maand maart hebben de volgende mutaties in de ledenadministratie
plaatsgevonden.
Naam
Mw. van HattemVogel, Raadhuislaan 4
Werkendam
Dhr. en mevr. W. Bax
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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
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
Crèche leiding
Voor de crèche op zondagochtend zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om ongeveer
eens per 2 maanden 's ochtends op onze jongste kerkgangers te passen. We doen dit in groepjes
van 3 personen, zodat je elkaar ook altijd even kunt helpen als het nodig is. Ook
tieners/jongeren kunnen we goed gebruiken! Vind je het leuk om met de kleintjes te spelen,
kleuren en lekker gezellig te doen, meld je dan aan! Om je aan te melden of als je vragen
hebt, neem dan contact op met Leon Treffers (0183-501070 / treffersleon@hotmail.com).

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

