Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

Zondag 19 november 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : kand. J.L. v.d. Voorde,
Ridderkerk
Pianist
: Ben Lankhaar
Liturgie aanwezig

Avonddienst : 18.00 uur
Voorganger : kand. M.H. Bil
Organist
: Timo van de Berg
Aanvangslied : Psalm 96: 1 en 2
Schriftlezing : Mattheüs 13: 47-50 en
2 Petrus 3: 8-15
Tekst
: Mattheüs 13:47-50

Kindernevendienst
19 nov.: onderbouw: Hanneke en Danine, middenbouw en bovenbouw geen
kindernevendienst.
26 nov.: onderbouw: Annette en Anna, middenbouw Andre en Joost, bovenbouw: Martin
Crèche
19 november: Agnes van der Nat, Evi van der Nat, Leon Treffers
26 november: Gerlinda Kant, Charonne Kant, Estelle Kant
Collecten
: 1e Plaatselijk ouderenwerk, 2e Kerkrentmeesters, 3e Quotum kerkrentmeesters
Collecten volgende week: 1e Diaconaal quotum, 2e Kerkrentmeesters, 3e Onderhoud orgel
Kerkauto
: Teus Smits, tel. 44 14 45
Kerkauto volgende week: Dick van Vugt, tel. 44 23 27
Bijbel leesrooster
zondag 19 november: 2 Tessalonicenzen 1:1-12
maandag 20 november: 2 Tessalonicenzen 2:1-17
dinsdag 21 november: 2 Tessalonicenzen 3:1-18
woensdag 22 november: Psalm 128
donderdag 23 november: Mattheüs 24:29-44
vrijdag 24 november: Mattheüs 24:45-51
zaterdag 25 november: Psalm 85
zondag 26 november: Mattheüs 25:1-13
Koffiedrinken
Na de morgendienst zal er onder het genot van koffie, thee of limonade gelegenheid zijn voor
ontmoeting.
Kinderclub
Maandag 20 november, tussen 18.30 en 19.45 uur, is er club voor kinderen van groep 4, 5
en 6.
High tea/vrouwenmiddag
Donderdagmiddag 23 november is er weer een high tea, dus alle dames van harte welkom.
Het gaat deze keer over ons gevoelsleven; Klary van Veen zal hierover een soort miniworkshop geven in de Gereformeerde kerk in Rijswijk van 13.15-14.45 uur.
Iedereen wordt gevraagd wat lekkers (hoeveelheid ongeveer wat je zelf lust) mee te nemen
voor bij de thee/koffie en een bijdrage van € 2.00, ter dekking van onkosten. Graag vooraf
aanmelden t/m maandag 20 november bij Heidi Kant, tel. 44 11 44 of heidi@kantoliehandel.nl
of Gerlinda Kant, tel. 44 16 32 of gerlinda23.GK@gmail.com.
Vraag gerust een vriendin of buurvrouw mee.
De vrouwencommissie

Onze jarigen
20 november: mevr. E. van Herpen–Geervliet, Koperwiek 45, 4284 XA, 82 jaar
25 november: de heer C. van Tilburg, Onderweg 8, 4284 ED, 90 jaar
30 november Rahel den Toom Schönenhofstrasse 5 -CH 8500 Frauenfeld – Zwitserland
Allen van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst voor het komende levensjaar.
Huwelijksjubileum
Op 20 november hopen de heer en mevrouw Van Wijk-Duister, Gherstkamp 3, 4284 ET,
25 jaar getrouwd te zijn.
Vanaf deze plaats hartelijk gefeliciteerd met dit heugelijke feit. Gods zegen toegewenst.
Bloemengroet
De bloemengroet van de gemeente gaat deze week naar mevr. A. van Herpen, Drie Zalmen 8.
Brabantse Open Kerkendag 25 november 2017
Op zaterdag 25 november wordt in Noord-Brabant een Open Kerkendag georganiseerd.
Ook onze kerk is op deze dag open van 13.00-17.00 uur.
Het doel is dat er in dit weekend zoveel mogelijk kerken (katholiek, protestants en
herbestemd) open en toegankelijk zijn voor publiek.
De Brabantse Open Kerkendag, en dus ook wij, willen iedereen begroeten.
Kerkgebouwen zijn er ten dienste van heel de gemeenschap.
Verder is het de bedoeling om het publiek gastvrij te ontvangen en een kijkje te laten nemen
in de kerk.
We zoeken nog een paar gastvrouwen/gastheren.
Wil je deze taak een uur (of langer) op je nemen laat het dan weten aan Kees van Tilborg.
Dit kan via tel. 44 19 04 of famvantilborg@solcon.nl
Gezinsdienst 19 november 2017
Namens de gezinsdienstcommissie allen hartelijk welkom in deze tweede gezinsdienst van dit
seizoen met als thema: ‘zo stevig als wat’.
Kandidaat J.L. Van de Voorde zal ons voorgaan tijdens deze dienst. Muziekvereniging Kunst en
Vriendschap zal ons muzikaal begeleiden.
Wie in alles op de Heer vertrouwt, is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd, die wiebelt niet
en blijft voor eeuwig staan, zo stevig als wat, daar kun je van op aan!
Een gezegende dienst toegewenst.
U/jij bent van harte welkom om na de dienst nog even na te praten onder het genot van een
kopje koffie of een glaasje limonade.
Groet, de gezinsdienstcommissie

De kerkenraad wenst u allen goede en gezegende diensten toe
Informatie voor de nieuwsbrief dient uiterlijk vrijdagavond 17.00 uur ingeleverd te worden.
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