Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 30 april 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. Chr. Van Andel,
te Amsterdam
Organist
: Jeroen de Weerdt
Aanvangslied : Psalm 118 : 1, 5
Schriftlezing : Hebr. 2 : 5- 18
Tekst
: Hebr.2:14.15
Thema
: “De angst voorbij”

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Dhr. J.L. den Toom,
te Giessenburg
Organiste
: Miranda Duizer
Aanvangslied : Psalm 121: 1 en 2
1e Schriftlezing: Lucas 5: 4-11
2e Schriftlezing: Johannes 21: 1-7 en 15-19
Tekst : Johannes 21

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema : Mozes wordt geboren (Exodus 2:1-10)
Kerk auto
Collecten

: Wim Duizer  441687
: 1ste plaatselijk Diaconaal Werk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Pastorie

Agenda:
Bijbel leesrooster
30-apr Psalm 23, 1-mei Koloss.3:18-4:1, 2-mei Koloss.4:2-9, 3-mei Koloss.4:10-18,
4-mei Exodus 11:1-10, 5-mei Exodus 12:1-20, 6-mei Exodus 12:21-36, 7-mei Psalm 19.
Maandag 1 mei
20:00 - 21:00

Collectebonnen verkoop in de hal/kostersruimte van de kerk.

Zondag 7 mei
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw
: Annette B en Marit
Middenbouw : Andre en Joost
Bovenbouw : 1e zondag van de maand.
Kindercrèche : Carolien Kant, Heidi Kant en Mirjam Vos
Collecten :1ste Diaconaal Quotum – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerkauto
: Ochtend: Hille Hooghiemstra 442686 Avond: Ko Kraaij 442825
Meeleven
Mevr. S. Mooij- Bouman ligt in het UMC Ziekenhuis, Medium care 3c, Heidelberglaan 100,
3584CX,Utrecht en Rianne Grijze v/d Beek ligt ook in het UMC Ziekenhuis, 3 B oost kamer 9,
Heidelberglaan 100,3584CX Utrecht.
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. 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, ZC 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,
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Verjaardag
D.V. 4 mei a.s. hoopt Dhr. J. van Tilborg (Koekoek 37, 4284XH) zijn 87ste verjaardag te vieren en
D.V. 5 mei hoopt Mevr. G. Groenenbergh- Kant (Mr. J.N. Scholtenplein 6, 4284EK) haar 80ste jaar
te gedenken. We feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun
nieuwe levensjaar, Gods zegen toe.
Van de zendingscomm.
D.V. 16 mei hoopt Joël den Toom 13 jaar te worden. Wilt u hem een kaartje sturen ? Dan volgt
hier het adres: Joël den Toom - Schönenhofstr. 5 -CH 8500 Frauenfeld - Zwitserland.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Mevr. P van der Beek– Zwakhals (Koperwiek
50, 4284XA)
Bedankje
Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle kaarten en berichten voor de geboorte van
Kyra. Reinier en Denise van de wetering
Wijziging collectebonnen
A.s. maandag zal de collectebonnenverkoop plaatsvinden in de hal/kostersruimte van de kerk.
Mocht u a.s. maandag verhinderd zijn is het ook mogelijk een bestelling door te geven 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 bezorgd worden. Voor vragen en/of opmerkingen over de collectebonnen kunt u contact
opnemen met ouderling-kerkrentmeester Mark van Berchum
(collectebonnen@hervormdrijswijknb.nl / 0183-850879).
Mededeling van de koster,
Daar komende dinsdag 2 mei de vloeren in de benedenzalen, keuken en hal opgeknapt zullen
worden, is het niet mogelijk deze te betreden op 2, 3 en 4 mei.
De dames van de schoonmaakgroep kunnen woensdagmorgen boven, via de hoofdingang naar
binnen.
Koffiedrinken na de dienst:
Volgende week 7 mei is er weer koffie drinken na de kerkdienst. We zien u/jou graag komen. 1ste
zondag v/d maand koffieschenkers Sander en Betsy
Uitnodiging Tienerbijeenkomst 7 mei
Wat:
Tienerbijeenkomst
Wie:
Tieners van de 1e en 2e klas van de middelbare school
Wanneer:
Zondag 7 mei
Waarover:
Onrecht: vecht ertegen!
Er is heel veel onrecht in de wereld. Wie doet hier wat aan? Wie straft de uitbuiters, de
pestkoppen, de vervuilers en de mensensmokkelaars? Wie zet dingen recht? Jezus doet dat. Hij is
woest over al het onrecht.
Gelukkig zal Jezus oordelen en het onrecht aanpakken. Tegelijkertijd laat Jezus ons zien dat wij
ook iets kunnen bijdragen in de strijd tegen onrecht. Hoe we elkaar eerlijk kunnen behandelen. De
mensen die we dagelijks ontmoeten, maar ook mensen ver weg. Hoe? Daar willen we het graag
met jou over hebben tijdens de tienerdienst op 7 mei. Graag tot dan!
Arie en Maaike
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Oproep hulpdienst
Samen met de Gereformeerde kerk willen we graag een hulpdienst starten. Deze dienst biedt,
zoals de naam al zegt, hulp aan mensen die behoefte hebben aan bepaalde ondersteuning die
niet geboden kan worden door familie of kennissen. Hiervoor zijn we allereerst op zoek naar 2
mensen die dit mee willen opzetten en gaan coördineren, samen met 2 mensen van de
gereformeerde kerk. Voelt u/jij zich hiervoor aangesproken of wil je meer informatie ? Meld je dan
aan bij Reinier van de Wetering 0610311605 of reinier_vdw@hotmail.com
Ouderenreisje 20 juni
D.V. 20 juni hopen wij met de ouderen van Giessen en Rijswijk een dagje uit te gaan.
Deze dag ziet er als volgt uit: Met “Zwaluwreizen“, rijden we naar Eersel.
We gaan naar de “ De Acht Zaligheden“, een museum wat een levendig beeld geeft van het
boerenleven dat zich afspeelde in de Kempen tussen 1850 en 1950.
We gebruiken daar eerst koffie met gebak, en gaan het museum bekijken.
Aansluitend stappen we weer in de bus en vertrekken we voor een prachtige tocht door het
grenspark “De Kempen“.Een deskundige gids vertelt smokkelverhalen en anekdotes.
De tocht wordt onderbroken voor een Brabantse koffietafel. Hierna gaan we weer verder
en zullen we op het sfeervolle marktplein van Eersel nog even de benen kunnen strekken of
op een terrasje even neerstrijken om nog even iets te gebruiken.
Aan het einde van de middag vervolgen we onze reis om in restaurant ‘t Moaske, het diner
gebruiken. We hopen zo rond 19.00 uur uit De Moer te vertrekken om dan tegen 20.00 uur weer in
Giessen en Rijswijk te arriveren.
Vertrek vanuit Giessen: 8.30 uur parkeerstrook Burgstraat ter hoogte van nr.27
Vertrek vanuit Rijswijk: 8.45 uur Geref. Kerk Kosten: € 50.00 p.p.
U kunt zich opgeven bij: Tonny Besselink tel: 441956 voor 10 juni

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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