Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 14 mei 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. L. Lammers,
te Giessen-Oudkerk
Organist
: Adriaan van Wijk
Aanvangslied : Gezang 149
Schriftlezing: Johannes 20: 24-31 en 21: 24
en 25

Avonddienst: 18.00 uur Jeugddienst
Voorganger : Dhr. D. Muurling te Barneveld
Organist
: Jeroen de Weerdt
Thema
: 'Boos?!'
M.m.v.: Jessica en Nadia de Cloe
Liturgie aanwezig

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: God roept Mozes naar Egypte (Exodus 2:23-3:2)
Collecten : 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Kerk auto : Gerrit van Drunen 442971
Agenda:
Bijbelleesrooster
14-mei Psalm 45, 15-mei Exodus 16:9-36, 16-mei Exodus 17:1-16, 17-mei Exodus 18:1-27,
18-mei Exodus 19:1-25, 19-mei Exodus 20:1-17, 20-mei Exodus 20:18-26, 21-mei Psalm 30.
Maandag 15 mei
19:30

Kerkenraadsvergadering in de Consistorie

Dinsdag 16 mei
12:00 – 12:15uur

Samen aan Tafel, in de Maaszaal van de Herv. Kerk in Rijswijk.

Zaterdag 20 mei
Inzameling rommelmarktspullen.
Zaterdag 20 mei houden we weer een rommelmarktinzameling. Tussen 10:30 en 12:00uur 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 21 mei
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Hanneke en Marit
Middenbouw : Denise en Quinty
Bovenbouw : Arie
Kindercrèche : Wilma Koekkoek, Greta Kok en Jacoline van Boggelen
Collecten : 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
Kerkauto
: Teus Smits  441445
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Meeleven
Mevr. S. Mooij- Bouman is overgebracht naar het Beatrix Ziekenhuis afd. 508 west, en Rianne
Grijze v/d Beek ligt nog in het UMC Ziekenhuis, 3 B oost kamer 9, Heidelberglaan 100, 3584CX
Utrecht.
In het Beatrixziekenhuis verblijft Mevr. Lia Goudriaan (Den Bogerd) Kamer 546
Vanuit de gereformeerde kerk:
Ad Biesheuvel (van Ballegooijenhof17, 4284 VL Rijswijk) is opgenomen in het Beatrixziekenhuis
voor onderzoek. Zijn vrouw Joke heeft deze week de 2de chemokuur gehad.
Jozetta van der Vliet-van Pelt (Meerhoek 1, 4265 HB Genderen) is nog steeds opgenomen in het
Twee Steden ziekenhuis in Tilburg.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Dhr. H van Anrooij (Gherstkamp 48)
Verjaardag
D.V. 19 mei hoopt Mevr. J. van Tilborg- van Rijswijk (Koekoek 37, 4284XH) 85 jaar te worden. We
feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun nieuwe levensjaar,
Gods zegen toe.
Samen aan Tafel.
D.V. 16 mei is er weer de maaltijd voor de alleenstaanden.
Het menu is samengesteld en het team is al bezig met de voorbereidingen.
Bestellen en inkopen, ze zijn er maar druk mee, maar ze doen het met plezier hoor.
U wordt verwacht tussen 12.00 uur en 12.15 uur in de Maaszaal van de Herv. Kerk in Rijswijk.
Heeft u zich opgegeven, maar kunt u er toch niet zijn, dan graag even bellen met Rika Ottevanger
tel: 441131
Rectificatie
In het laatste kerkblad is per abuis een verkeerd adres vermeld. Laura in ’t Veld en Jaap-Jan
verhuizen op DV zaterdag 20 mei naar: Begoniastraat 30, 4255 JG Nieuwendijk.
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 .
Solidariteitskas 2017
Afgelopen week zijn de brieven van de Solidariteitskas 2017 bij u bezorgd. De Solidariteitskas is
een fonds van de landelijke PKN waarop plaatselijke gemeentes een beroep kunnen doen voor
noodzakelijke uitgaven die zij even niet zelf kunnen financieren. Ook wordt vanuit dit fonds
bijgedragen aan bijzondere pastorale uitgaven zoals bijvoorbeeld het koopvaardijpastoraat.
Onze gemeente heeft in 2015 een bijdrage ontvangen van € 7.500 voor het onderhoudsproject.
Andere jaren was een acceptgirokaart bijgevoegd. Vanwege de hoge verwerkingskosten en ook
omdat acceptgirokaarten worden uit gefaseerd, vragen we u om dit jaar uw bijdrage van € 10 over
te maken via een bankoverschrijving.
Het bankrekeningnummer waarop u dit kunt doen is
NL22 FVLB 0699 8414 29 ten name van CvK Hervormde Gemeente Rijswijk NB onder vermelding
van Solidariteitskas en uw administratienummer.
Dit staat onder aan de brief vermeld die u hebt gehad.
We danken u hartelijk voor uw medewerking. Met vriendelijke groet van uw kerkrentmeesters.

2

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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