Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 21 mei 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. W. Bevelander
Organiste
: Miranda Duizer
Aanvangslied : Ps. 62: 1, 5
Schriftlezing : Kol. 3: 1-17
Thema: kleren maken de man of de vrouw

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. A. de Wit te Besoyen
Organiste
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Psalm 96: 1 en 3
Schriftlezing : Johannes 16: 16-24; en
Handelingen 1: 4-8

kindernevendienst voor alle groepen. Thema: Maria is ooggetuige (Marcus 16:9-11)
Collecten : 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
Kerk auto
: Teus Smits  441445
AGENDA:
Bijbel leesrooster
21-mei Psalm 30, 22-mei Lucas 6:20-26, 23-mei Lucas 6:27-36, 24-mei Lucas 6:37-42,
25-mei Psalm 47, 26-mei Lucas 6:43-49, 27-mei Lucas 7:1-10, 28-mei Psalm 27.
Dinsdag 23 mei
19:00

Gebedskring bij Jennie Kant, (Lijster 12)

Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Schriftlezing : Lucas 24: 36-53
Tekst
: Lukas 24-50-52
Collecten
:1ste Diaconie - Plaatselijk Jeugdwerk- 2de Kerkrentmeesters- 3de Onderhoud orgel
Kerk auto
: Wim Duizer  441687
Crèche
: Jetty Verbeek, Jeanne en Denise van Geffen
Kindernevendienst voor alle kinderen en alle leiding
Zondag 28 mei
Kindernevendienst voor alle kinderen
Onderbouw : Annette B en Danine
Middenbouw : Dieke en Charonne
Bovenbouw : Caroline
Crèche
: Winanda Kant, Dingena Versteeg en Wilma Bok
Collecten
:1ste Diaconaal Quotum– 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Kerk
Kerk auto
: Dik van Vugt  442327
Meeleven
Mevr. S. Mooij- Bouman is in het Beatrix Ziekenhuis afd. 508, en Mevr. Lia Goudriaan afd. 546
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Rianne Grijze v/d Beek (Kruisstraat) die thuis
kwam uit het ziekenhuis.
Jarig
D.V. 26 mei hoopt Mevr. J. Sonnema v/d Nat, (Dorpsstraat 7, 4284EE) 87 jaar te worden.
Waarmee we haar van harte feliciteren en Gods zegen toe wensen voor het komende jaar.

Huwelijk
D.V. 9 Juni zullen Willeke Kant en Ardie van Oudheusden in het huwelijk treden de kerkelijke
inzegening vindt plaats om 18:30 uur in de Herv. Kerk te Rijswijk waarmee we hun van harte
feliciteren en bidden hen Gods leiding en nabijheid toe voor de toekomst.
hun adres zal zijn (Graaf van Hornestraat 18, 4286AH, Almkerk)
Bedankt.
Beste mensen, Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de warme belangstelling die ik heb
ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, de vele kaarten, telefoontjes en bloemen hebben
mijn familie en mij verrast. Als het zo blijft gaan als nu wordt ik op 11 juni weer opgenomen om op
14 juni geopereerd te worden waarbij ze de zieke nier gaan verwijderen.
Een hartelijk groet van Rian Grijze en familie
Vanuit de gereformeerde kerk:
Broeder Ad Biesheuvel is nog opgenomen in het Beatrixziekenhuis.
Zuster Jozetta van der Vliet- van Pelt verblijft nog het Twee Steden ziekenhuis, kamer 633 afd.
cardiologie, Dr. Deelenlaan 5, 5042 AD Tilburg.
Kindernevendienst – Hemelvaartsdag
A.s. donderdag 25 mei staan wij tijdens de gehele kerkdienst stil bij de Hemelvaart van Jezus;
Wat doet Jezus in de hemel? Welke opdracht geeft Hij aan de discipelen?
Wat heeft Hij vlak voor Zijn hemelvaart beloofd?
Wij nodigen alle kinderen van groep 1 t/m 8 uit om dit met ons mee te vieren!
Neem allemaal een vriend of vriendin, buurjongen of buurmeisje, neefje of nichtje mee.
Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Tot donderdag , 9.30 uur in de Maaszaal
Groetjes, leiding kindernevendienst
Mededeling van de koster.
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.
Kledingtent op zaterdag 10 juni .
Wat zal het fijn zijn om op die dag een goed gevulde tent te hebben, waar iedereen kan vinden
wat hij/zij zoekt. Het ontbreekt ons echter op dit moment nog aan babykleertjes en meisjes/jongens
kleding tot ongeveer 12 jaar. Heeft u dat nog over of weet u mensen buiten de gemeente die op
die manier hun huis ook weer lekker opgeruimd krijgen, dan kan dat nog tot 9 juni ingeleverd
worden bij Agnes van der Nat. Alvast heel hartelijk bedankt!
Oproep voor sterke mannen (en vrouwen)
Voor het vervoer van de te verkopen spullen voor de rommelmarkt zijn wij voor vrijdag 9 juni nog
op zoek naar medewerkers die hiervoor willen zorgen. Ook is er een grote voorraad boeken, die
naar het schoolplein zal moeten worden vervoerd. Tenten moeten worden opgezet etc. Daar het
deze vrijdag nog gewoon school is, kunnen wij dit op zijn vroegst pas vanaf het middaguur gaan
doen. Vele handen maken tenslotte licht werk! Opgeven graag bij Marjon Lankhaar. Mailen naar
marjon31arie@ziggo.nl of bellen naar 442049 mag natuurlijk ook.
Wij rekenen op u/jullie! Namens de rommelmarktcommissie: Ammy, Diana en Marjon
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

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

