Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 7 MEI 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur Doopdienst
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organiste
: Hanneke Ermstrang
Liturgie aanwezig

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. A. de Wit te Besoyen
Organist
: Hans van Oudheusden
Aanvangslied : Psalm 65: 1
Schriftlezing : 1 Thessalonicenzen 1

Kindernevendienst voor de onder en middenbouw.
Thema: Mozes vlucht naar Midjan (Exodus 2:11-22)
Collecten
Kerkauto

: 1ste Diaconaal Quotum– 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
: Ochtend: Hille Hooghiemstra 442686 Avond: Ko Kraaij 442825

Koffiedrinken na de Ochtenddienst:
Eerste zondag v/d maand is er weer koffie drinken na de kerkdienst. We zien u/jou graag komen
Agenda:
Bijbelleesrooster
7-mei Psalm 19, 8-mei Exodus 12:37-51, 9-mei Exodus 13:1-16, 10-mei Exodus 13:17-14:9,
11-mei Exodus 14:10-31, 12-mei Exodus 15:1-21, 13-mei Exodus 15:22-16:8, 14-mei Psalm 45.
Maandag 8 mei
18:30
Bijbelkring Nehemia afsluiting
Dinsdag 9 mei
19:00
Gebedskring bij Jennie Kant
Donderdag 11 mei
20:00
Beconnected bij Jan- Willem en Jantine (Rietdekker 14)
Zondag 14 mei
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw
: Maartje en Iris
Middenbouw : Joëlle en Elise
Bovenbouw : Arie
Kindercrèche : Elike Treffers, Sandra van Tilborg en Mariëlle Oudshoorn
Collecten
: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk– 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Kerkauto
: Gerrit van Drunen 442971
Meeleven
Mevr. S. Mooij- Bouman ligt in het UMC Ziekenhuis, Neurologie 3c kamer 18, en Rianne Grijze v/d
Beek ligt ook in het UMC Ziekenhuis, 3 B oost kamer 9, Heidelberglaan 100, 3584CX Utrecht.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Mevr. H Hol – Nieuwenhuizen in de
Lemmenskamp
Verjaardag
D.V.12 mei hoopt Mevr. M van Vuuren – Kraaij (Weth de Joodestraat 42, 4285CD Woudrichem)
83 jaar te worden. We feliciteren haar van harte met haar verjaardag en wensen haar, voor haar
nieuwe levensjaar, Gods zegen toe.

Graag uw aandacht voor het volgende:
Graag zou ik willen weten wie er allemaal een sleutel heeft van de kerk.
Om onze registratie op orde te krijgen wil ik u vragen om mij een mail te sturen met daarin vermeld
voor welke bezigheden u een sleutel hebt en wat het nummer is dat op de sleutel staat.
Het nummer van het alarm houd u voor u zelf dat weet ik aan de hand van het sleutel nummer.
Met vriendelijke groet Joost van Gammeren. jlvangam@gmail.com
Jeugddienst 'Omgaan met boosheid en irritaties als christen'
Zondag 14 mei 2017 om 18.00 uur vindt er weer een jeugddienst plaats in de Hervormde
Gemeente in Rijswijk. Het thema van deze dienst is 'Boos?!'. Je naasten liefhebben als jezelf en je
vijanden liefhebben is vaak makkelijk gezegd. Hoe gaat dat samen met je eigen emoties of
irritaties? Is er ruimte voor die emoties? Durk Muurling gaat voor in deze dienst en Jessica en
Nadia de Cloe zullen ons muzikaal begeleiden. Graag nodigen wij jou uit, tot dan!
facebook.com/jeugddienstrijswijk.jeugddienst
Rommelmarkt 10 juni 2017
Denkt u nog aan het opgavestrookje voor uw medewerking aan de rommelmarkt op zaterdag 10
juni 2017? De oproep zat afgelopen week als aparte bijlage bij De Kerkklanken!
Natuurlijk kunt u ook een mailtje sturen naar jdsmj.westerlaken@ziggo.nl of
marjon31arie@ziggo.nl.
De mand staat inmiddels achterin de kerk, waarin u de boodschappen kunt achterlaten.
Ook boeken zijn nog van harte welkom.
Deze kunt u inleveren op Kruisstraat 17 of Nachtegaal 31.
Voor vragen e/o opmerkingen kunt u ons ook altijd even aanspreken.
Namens de rommelmarktcommissie: Ammy, Diana en Marjon (0183-442049)
Van de Zendingscommissie.
En weer bent u de zendingsbussen niet vergeten, want er kan een bedrag van € 500.=
overgemaakt worden naar Kees en Rahel den Toom, die werken onder de Albanezen in
Zwitserland. Onze dank hiervoor. We kunnen u ook al melden dat zij bij leven en welzijn op zondag
15 okt. in de morgendienst aanwezig zullen zijn, om weer het een en ander te vertellen over hun
werk.
We kunnen dus een nieuw project onder uw aandacht brengen. Hier volgt een korte uitleg door de
dochters van Winfred en Wendy van Dijk.
A.s. zomer gaan Thirza en ik (Joëlle) werken in een vestiging van Aleh Israël. Aleh is de grootste
hulporganisatie in Israël, die zorg draagt voor ruim 650 baby’s, kinderen, jongeren en volwassenen
met een meervoudige- en ernstige handicap. De vestiging waar wij werken het Aleh NegevNahalat Eran. Hier worden de bijna 200 bewoners 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen
per jaar verzorgd. De bewoners die in de ogen van de maatschappij vaak volkomen waardeloos
zijn, worden hier allemaal op hun eigen manier behandeld om ze zo de hoogste kwaliteit van leven
te geven. Op de Nederlandstalige website van Aleh is meer te lezen over het werk (ook in de
andere vestigingen): https://aleh.nl/branch/negev-nahalat-eran/ (www.aleh.nl)
Op het moment zendt de christelijke omroep Family7 ook een serie van vier afleveringen over Aleh
uit: https://www.family7.nl/aleh
Wij wensen en bidden hun een goede tijd toe in de komende zomerperiode, en wij hopen op
medewerking d.m.v. gebed en gift.
Dit project van harte bij u aanbevolen door de Zendingscommissie.
Mededeling van de koster.
Van 15 t/m 31 mei worden de kosterstaken overgenomen door Joost van Gammeren.
De Rietdekker 18 tel: 442606 mobiel: 0629318483
Kopieerwerk graag ruim op tijd inleveren .

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

