Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 11 juni 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. G.J. Wolters te Almkerk
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 33:1,2
Schriftlezing : 2 Kor. 3:7-18

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Psalm 76 vers 1
Schriftlezing : Genesis 33
Thema : Verzoening

Kindernevendienst voor alle groepen.
Thema : Het teken dat de HEER door Mozes spreekt (Exodus 4:1-31)
Collecten
Kerk auto

: 1ste Plaatselijk Diaconaal Werk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
: Gerrit van Drunen  442971

Agenda
Bijbel leesrooster
11-jun Psalm 29, 12-jun Lucas 9:18-27, 13-jun Lucas 9:28-36, 14-jun Lucas 9:37-43a,
15-jun Lucas 9:43b-50, 16-jun Lucas 9:51-62, 17-jun Jeremia 1:1-19, 18-jun Psalm 13.
Maandag 12 juni
20:00-21:00

Collectebonnen verkoop in de hal/kostersruimte van de kerk, plus Kaarten.

Dinsdag 13 juni
12:15

Samen aan Tafel in de Maaszaal van de kerk.

Zondag 18 juni
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw
: Jennie en Marit
Middenbouw : Andre en Elise
Bovenbouw
: Arie
Crèche
: Carolien Kant, Heidi Kant en Mirjam Elshout
Collecten: 1ste Plaatselijk Ouderenwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Orgel
Kerk auto
: Teus Smits  441445
Meeleven
Rianne Grijze van der Beek wordt zondag 11 juni opgenomen in het U.M.C in Utrecht.
Mevr. S. Mooij-Bouman verblijft nog in revalidatiecentrum De Tolbrug, Henry Dunantstraat 7,
Postadres: Postbus 90153, 5200 ME 's-Hertogenbosch
Geboorte
Op zaterdag 3 juni is bij Mark en Adriëlle van Berchum (De Hoepelmaker 2 4284 VX) een dochter
geboren haar naam is Eva Ada Janneke haar roepnaam luid Eva.
Huwelijksjubileum
D.V. 14 juni hopen Dhr. en Mevr. Sterkenburg- Romijn (Koperwiek 38, 4284XA) 55 jaar getrouwd
te zijn. We feliciteren hen met hun kinderen en kleinkinderen van harte en bidden hen Gods zegen
toe voor de toekomst.

Personalia Gereformeerde Kerk
Mw. Zus Smits- Vos is opgenomen in Altenahove (afd. Akkerwinde, Rivierenland 1, 4286
DC Almkerk).
Mw. Karin van der Giessen- Harkema wordt deze week aan haar heup geopereerd in het
Beatrixziekenhuis te Gorinchem.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als groet naar Dhr. A Kant (Mr. J.N. Scholtenplein 2 4284 EK)
Ouderenreisje 20 juni.
Deze week kunt u 1 van de dames van de ouderencommissie aan de deur treffen,
die uw bijdrage van € 50.00 op komt halen voor het reisje van 20 juni.
Samen aan Tafel voor alleenstaanden
D.V. 13 juni is het weer een hele bedrijvigheid in de benedenzalen van de Herv. Kerk in Rijswijk.
Vanaf 9.30 zijn we druk in de weer om u om 12.15 weer een heerlijke maaltijd te serveren.
Nieuwe gasten zijn van harte welkom, kom gerust eens kijken of het iets voor u is.
Heeft u zich opgegeven en kunt u er toch niet zijn dan graag even een telefoontje naar Rika tel:
441131 of Hillie tel: 442458. Vanaf 12.00 uur verwachten wij u en om 12.15 gaan we beginnen.
Wij hebben er weer zin in, Het kookteam.
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. Na de oproep van vorige week heeft direct Ank van der Kooij gereageerd dat zij zich
hier voor in wil zetten. Wij zijn hier natuurlijk erg blij mee. Mocht het zo zijn dat iemand denkt dat hij
of zij hierbij kan ondersteunen dan horen wij dit graag. Bijvoorbeeld voor afwisseling of
ondersteuning bij afwezigheid van Ank. Neem in dat geval 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!
Mutaties april/mei j.l.
In de maanden april en mie hebben de volgende mutaties in de ledenadministratie
plaatsgevonden.
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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

