Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 4 juni 2017

Pinksteren
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Liturgie aanwezig

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. F. A. Verbaas te Heusden
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Psalm 150: 1,2
Schriftlezing : Romeinen 8: 1-11

Kindernevendienst voor onder en middenbouw. Eerste zondag v/d maand
Thema : De boodschap van de Redder (Titus 2:11-15)
Collecten : 1ste Pinksterzendingscollecte– 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerkauto : Ochtend: Hille Hooghiemstra  442686 Avond: Ko Kraaij 442825
Koffie drinken na de ochtenddienst iedereen is daarbij van harte welkom!
Uitleg bloemstuk
Het bloemstuk verbeeld de symboliek van het vuur.
In de compositie verwijzen de rood/oranje kleuren naar het Pinkstervuur.
Vuur dat verwarmt, geestkracht schenkt , moed en inspiratie geeft om je weg te gaan.
De groen kleuren van het blad staan voor hoop en toekomst.
Agenda
Bijbel leesrooster
4-jun Psalm 118:1-14, 5-jun Psalm 118:15-29, 6-jun Lucas 8:22-25, 7-jun Lucas 8:26-39,
8-jun Lucas 8:40-56, 9-jun Lucas 9:1-9, 10-jun Lucas 9:10-17, 11-jun Psalm 29.
Maandag 5 juni 2e Pinksterdag
9.00 uur
Hagepreek in het Almbos
Voorganger: Ds. D.M. Heikoop
Thema: ‘Jezus Unlimited’
M.m.v. Muziekvereniging ‘Kunst en vriendschap’ o.l.v. dhr. R. Hendrickx
Liturgie aanwezig
Maandag 5 juni
I.v.m. 2e pinksterdag vindt er maandag 5 juni (de eerste maandag van de maand) geen
collectebonnenverkoop plaats, maar wordt deze doorgeschoven naar maandag 12 juni.
Dinsdag 6 juni
19:00
Gebedskring bij Jennie Kant, (Lijster 12)
Donderdag 8 juni
20:00
Beconnected bij Annette Bouma (Koekoek 7, Rijswijk)
Vrijdag 9 juni
18:30 uur
Huwelijk Willeke Kant en Ardie van Oudheusden
Zaterdag 10 juni
Vanaf 8:00
Rommelmarkt
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Zondag 11 juni
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw
: Annette S en Iris
Middenbouw : Denise en Joost
Bovenbouw : Martin
Crèche
: Charonne, Gerlinde en Estelle Kant
Collecten
: 1ste Plaatselijk Diaconaal Werk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Kerk auto
: Gerrit van Drunen  442971
Meeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
Mevr. S. Mooij-Bouman verblijft nog in revalidatiecentrum De Tolbrug, Henry Dunantstraat 7,
Postadres: Postbus 90153, 5200 ME 's-Hertogenbosch
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 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.
st. Prisma, Eendengracht 3, 5074 MB Biezenmortel. Hetty Baks,
Wijkestein, Azaleastraat 26, 4261 CW, Wijk en Aalburg mw. T. van Wijgerden– Bos kamer 6,
Personalia Gereformeerde Kerk
Jozetta van der Vliet- van Pelt (Meerhoek 1, 4265 HB Genderen) is voor revalidatie opgenomen in
Leijpark in Tilburg. (Libra revalidatie en audiologie, t.a.v. Jozetta Van Pelt, kamer 49, Prof.
Stoltehof 3 5022 KE Tilburg).
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Ds. D.M. Heikoop
Verjaardag
D.V. 7 juni hoopt Mevr. J.M. Westerlaken - van Vugt (Kruisstraat 21, 4284EB) 81 jaar te worden,
waarmee we haar en alle jarigen van harte feliciteren met hun verjaardag en wensen hen, voor
hun nieuwe levensjaar, Gods zegen toe.
Verjaardag
D.V. 22 juni word Simeon den Toom 10 jaar, als u een kaartje wil sturen is dit het adres:
Schönenhofstr. 5 -CH 8500 Frauenfeld - Zwitserland.
Kerktelefoonluisteraars en belangstellenden
Net zoals in voorgaande jaren wordt 2e Pinksterdag 9:00 uur in het Almbos een Hagepreek
georganiseerd door de 3 plaatselijke kerken van Giessen en Rijswijk. Bij weersomstandigheden
welke dit niet toelaten (wat we niet hopen natuurlijk) wijken wij uit naar de Gereformeerde kerk in
Rijswijk. Voor de kerktelefoon luisteraars is een opname van deze Hagepreek te beluisteren om
11:00 uur.
Collectebonnenverkoop
In verband met tweede pinksterdag zal de collectebonnenverkoop in juni niet op de eerste
maandag, maar op de tweede maandag van de maand (12 juni) plaats vinden in de hal van de
kerk. Het is daarnaast ook mogelijk collectebonnen te kopen door contact op te nemen met Mark
van Berchum (collectebonnen@hervormdrijswijknb.nl / 0183-850879).
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Kaarten bij collectebonnenverkoop
Naast collectebonnen krijgt u ook de mogelijkheid om op maandagavond 12 juni kaarten te kopen
van de handwerkgroep. We hebben ook kaarten met foto’s uit de natuur, die genomen zijn door
Ria van Tilborg uit de Dorpsstraat. Prachtige foto’s zitten daarbij en allemaal gemaakt in de
omgeving. Ook is er de mogelijkheid om kaarten te kopen bij Liesbeth Smits (Nieuwstraat 19, tel:
441445) de opbrengst zal voor een goed doel zijn.
Rommelmarkt 10 juni

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 en
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!
Zaterdag 10 juni rommelmarkt
Zaterdag zal onze jaarlijkse rommelmarkt weer plaatsvinden op het schoolplein van Basisschool
De Parel in Rijswijk! De rommelmarkt start 's morgens om 8:00 en zal om 14:00 uur worden
gesloten. Onze voorraad boeken is enorm vernieuwd en uitgebreid. Ook is onze bekende
kledingkraam voor kinderen, dames- en herenmode weer present! Daarnaast vindt u natuurlijk ook
speelgoed, huishoudelijke artikelen, glaswerk, elektra en nog veel meer snuisterijen. Het rad van
avontuur zal weer draaien met de gebruikelijke boodschappenmanden als prijs. Dit alles kunt u
ervaren onder het genot van een bakje koffie met taart. Pannenkoeken worden gebakken. Voor de
hartige trek zullen er saucijzenbroodjes zijn en ter plaatse worden loempia's gebakken. Wij zien u
allen graag tegemoet! p.s. Mocht u nog willen helpen, aanmelden kan uiteraard nog!
Met vriendelijke groet, Ammy, Diana en Marjon (0183-442049)
Nieuwsbrief
Al heel veel jaar hebben we elke zondag weer de beschikking over een nieuwe nieuwsbrief met
daarop diverse informatie mbt de diensten en zaken uit de gemeente. Al heel veel jaren verzorgen
Riekske Kant en Liesbeth Smits dit heel erg trouw. Vele jaren terug nog door alle geschreven of
doorgebelde berichten te verzamelen en uit te typen. De laatste jaren steeds meer met behulp van
de computer en via de email. Daarnaast benaderde Riekske voor iedere zondag de voorgangers
om de liederen en schriftlezing op de nieuwsbrief op te kunnen nemen en door te kunnen geven
aan de organisten en de koster. Vrijwel altijd werd dit trouw gedaan en nooit vergeten.
Na deze vele jaren inzet (Riekske wel 27 jaar lang!) hebben Riekske en Liesbeth besloten hier
voor deze zomer mee te willen stoppen. Wij willen hen hartelijk bedanken voor hun trouwe inzet in
al deze jaren.
Hierdoor zijn wij op zoek naar één of meerdere personen die dit werk over willen nemen. Riekske
en Liesbeth willen hen eventueel een poosje op weg helpen. Voelt u zich of voel jij je hiertoe
geroepen om dit alleen of samen met iemand te doen neem dan contact op met scriba Winfred van
Dijk (0183-443794, w-vandijk@outlook.com)
Ten slotte nogmaals hartelijk dank aan Riekske en Liesbeth voor hun trouwe werk!

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

3

