Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 18 juni 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorbereiding Heilig Avondmaal.
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : gezang 174 vers 1
Schriftlezing : Psalm 34
Tekst
: Psalm 34 vers 9
Thema
: Gods goedheid proeven

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. N.M. van Ommeren,
te Nieuwendijk
Organist
: Piet van der Meijden
Aanvangslied : OTH. 171: 1, 2 en 3
Schriftlezing : Hand. 16: 6 - 15 en vs. 40.
Tekst
: Hand. 16: 14

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: Mozes en Aäron bij de farao (Exodus 5:1-6:12)
Collecten: 1ste Plaatselijk Ouderenwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Orgel
Kerk auto
: Teus Smits  441445
AGENDA:
Bijbel leesrooster
18-jun Psalm 13, 19-jun Jeremia 2:1-19, 20-jun Jeremia 2:20-37, 21-jun Jeremia 3:1-13,
22-jun Jeremia 3:14-25, 23-jun Jeremia 4:1-18, 24-jun Jeremia 4:19-31, 25-jun Psalm 28.
Maandag 19 juni
20:00
Moderamen vergadering in de Consistorie
Dinsdag 20 juni
8.45 uur
Uitje ouderen bij de Geref. Kerk opstappen
Woensdag 21 juni.
19.30 – 20.00 uur Bezinningsbijeenkomst Heilig Avondmaal.
Vandaag, zondag 18 juni, begint de voorbereiding op het avondmaal wat we als gemeente mogen
vieren op zondag 25 juni . In deze week van voorbereiding wordt u van harte uitgenodigd om
woensdagavond de bezinningsbijeenkomst te bezoeken. Deze bezinning zal voor iedereen een
goede bijdrage leveren in de voorbereidingsweek. We mogen ons als gemeente dankbaar bewust
zijn van het voorrecht de dood van onze Verlosser en Zaligmaker op deze wijze te gedenken. Zijn
er voor u redenen die het aangaan aan het heilig avondmaal in de weg staan, neem dan gerust
contact op met uw predikant of wijkouderling.
Zondag 25 juni
Ochtend: Viering Heilig Avondmaal
Avond: Voortzetting en dankzegging H.A.
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Maartje en Iris
Middenbouw : Joëlle en Quinty
Bovenbouw : Ria
Crèche
: Elike Treffers, Sandra van Tilborg en Mariëlle Oudshoorn
Collecten: 1ste Jeugd met een Opdracht: Werk van Michael en Linda Prins op Bal –2de
Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
Kerk auto
: Dik van Vugt  442327

Overlijden
Op vrijdag 16 Juni is Dhr. J.C. Westerlaken Kruisstraat 21 overleden in de leeftijd van 87 jaar
Gelegenheid tot condoleren Dinsdag 20 juni van 19:30 tot 20:30 in de Maaszaal.
De begrafenis vind plaats op de algemene begraafplaats aan de Veldweg Woensdag 21 juni na
een dienst van woord en gebed om 14:00 in de Hervormde Kerk te Rijswijk.
Meeleven
Rianne Grijze van der Beek verblijft nog in het U.M.C in Utrecht.
Mevr. S. Mooij-Bouman is weer opgenomen in het U.M.C in Utrecht.
Geboren
Bij Michael en Greta Kok (Dorpsstaat 69) is op 12 Juni een dochter geboren haar naam is Anne
Antonia .
Bloemengroet
De bloemen gaan als bemoediging naar Rien Pullen (Vijfmorgen 4, 4284EA)
Vooraankondiging incasso abonnement 2017 “Kerkklanken”
Dit bericht is bestemd voor gemeenteleden die toestemming hebben verleend om het
abonnementsgeld van Kerkklanken automatisch te laten incasseren.
Op 25 juni 2017 wordt het abonnementsgeld á € 23,00 van uw rekening geïncasseerd.
Naam incassant :
CvK Hervormde Gemeente Rijswijk (NB)
Incassant ID
:
NL88ZZZ302584821429
Voor vragen kunt u terecht bij John Westerlaken, tel 442337
Rommelmarkt 2017
Afgelopen zaterdag hebben wij onze jaarlijkse rommelmarkt weer gehouden.
Het was gezellig druk in en rondom de kramen en onder het genot van een bakje koffie met wat
lekkers, een pannenkoek of een loempia was er zeker ook ruimte om elkaar te ontmoeten.
De opbrengst van deze dag bedraagt het mooie bedrag van € 4.060,95!
Wij willen dan ook iedereen hartelijk bedanken, die zich voor deze dag hebben ingezet, op welke
wijze dan ook! Hartelijke groet van de rommelmarktcommissie: Diana, Ammy en Marjon
Van de ouderencommissie.
D.V. 20 juni gaan we op pad naar Eersel met een volle bus!
Om 8.30 uur zal de bus bij de Geref. Kerk staan, om 8.45 uur gaan we vertrekken.
We hopen op een gezellige dag met elkaar.
VROUWENOCHTEND/-MIDDAG MET HIGH TEA
Deze zomermaanden zijn er geen activiteiten, maar er is al gekeken naar het komende seizoen.
We willen ons programma dan graag zodanig aanpassen dat 2 van de 4 bijeenkomsten in de
Hervormde kerk Rijswijk plaatsvinden, 1 in de Gereformeerde kerk Rijswijk en 1 in de Hervormde
kerk Giessen. De eerste datum kunt u alvast noteren:
dinsdag 26 sept. - 13.15-14.45 uur (Herv. kerk Rijswijk)
We willen aan de hand van een aantal vragen/stellingen op papier een soort “speeddate” houden,
waarbij steeds 2 mensen deze vragen kort met elkaar bespreken en na korte tijd wisselen met
iemand anders. Nadere informatie volgt na de zomer.
De vrouwencommissie

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 riekskekant@gmail.com of op papier bij: Riekske Kant, Nieuwstraat 12, (Tel.: 442560).
Website: Hervormde Gemeente Rijswijk: www.hervormdrijswijknb.nl

