Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

Zondag 28 januari 2018
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Kand. G.J. Anker,
Zwijndrecht
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Psalm 138 vers 1
Schriftlezing : - Deuteronomium 8: 1-6
- Lukas 4: 1-13

Avonddienst : 18.00 uur, voorbereiding
Heilig Avondmaal
Voorganger : ds. C.N. van Dis,
Nieuwegein
Organist
: Adriaan van Wijk
Aanvangslied : Psalm 103: 1 en 2
Schriftlezing : Matt. 1: 18-25, Matt. 28:
16-20,

Kindernevendienst
28 jan.: Onderbouw: Annette en Anna, Middenbouw: Wendy en Thom, Bovenbouw: Caroline
4 febr.: Onderbouw: Hanneke en Danine, Middenbouw: Dieke en Joost, Bovenbouw: 1e zondag
van de maand
Crèche
7 januari: Gerlinda Kant, Charonne Kant, Estelle Kant
14 januari: Carolien Kant, Heidi Kant, Mirjam Elshout
Collecten
: 1. PKN catechese en educatie, 2. Kerkrentmeesters, 3. Onderhoud pastorie
Kerkauto: Dick van Vugt, tel. 44 23 27
Kerkauto volgende week: Ochtend: Hille Hooghiemstra, tel. 44 26 86, Middag: Ko Kraaij,
tel. 44 28 25
Collectebonnenverkoop
De collectebonnenverkoop kan volgende maand niet plaatsvinden op de eerste maandag, zoals
u gewend bent, maar op woensdag 7 februari van 20.00 uur tot 21.00 uur.
Daarnaast kunt u voor het kopen van collectebonnen ook contact opnemen met Mark van
Berchum (collectebonnen@hervormdrijkwijknb.nl, 0183-850879, De Hoepelmaker 2).
Medeleven
De heer Sterkenburg, Koperwiek 38, 4284 XA krijgt de komende week bestralingen en daarna
een operatie.
Onze jarige
30 januari hoopt mevr. D de Zeeuw-van Pouderoijen, ZC ‘Lemmenskamp’, Wethouder de
Joodestraat 2, 4285 CD Woudrichem, 96 jaar te worden.
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst in het nieuwe levensjaar.
Bloemengroet
De bloemengroet van de gemeente gaat deze week naar mevr. R. van Gammeren,Veldweg 27.
Bijbelleesrooster
Zondag 28 januari: Marcus 1: 16:31, Ontzag voor gezag
Maandag 29 januari: Marcus 1: 32-45, Beterschap!
Dinsdag 30 januari: Spreuken 19: 1-12, Arm en rijk
Woensdag 31 januari: Spreuken 19: 13-29, Opvoedkunde
Donderdag 1 februari: Spreuken 20: 1-9, Betrouwbaarheid
Vrijdag 2 februari: Spreuken 20: 10-21, Scherpe waarnemingen
Zaterdag 3 februari: Spreuken 2-: 22-30, Spiegels
Zondag 4 februari: Psalm 142, Gebed in een grot
Bezinningsbijeenkomst Heilig Avondmaal.
Vandaag, zondag 28 januari, begint de voorbereiding op het avondmaal wat we als gemeente
mogen vieren op zondag 4 februari. In deze week van voorbereiding wordt u van harte
uitgenodigd om woensdagavond 31 januari, tussen 19.30 en 20.00 uur. 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 wijkouderling.
Avondmaalscollecte zondag 4 februari
Deze collecte is bestemd voor de catechisatie verstandelijk gehandicapten in Almkerk.
Van harte bij u aanbevolen door de Zendingscommissie.
Gesprekskring
Maandag 29 januari hopen we als gesprekskring weer bij elkaar te komen. We gaan dan
verder met hoofdstuk 7 uit ons boekje. Iedereen weer van harte welkom!
Kinderclub
Maandag 29 januari van 18.30 tot 19.45 uur is er club voor kinderen van gr. 4, 5 en 6.
Gebedskring
Dinsdag 30 januari zal er gebedskring zijn bij Jennie Kant, Lijster 12.
De aanvang is: 19.00 uur.
Follow Me
Op dinsdag 30 januari gaan we het onderwerp ‘Waar is de hemel’ behandelen. Natuurlijk om
18.45 in het jeugdhonk. Met heel veel plezier zien we jullie dan weer verschijnen.
Groeten, Ben en Laura
High tea/vrouwenmiddag
Dinsdagmiddag 30 januari is er weer een high tea van 13.15 – 14.45 uur.
In het Dijkhuis in Giessen komt Marlies Kant vertellen over haar reis naar Ghana.
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 29 januari bij Heidi Kant (tel. 441144 of heidi@kantoliehandel.nl) of
Gerlinda Kant (tel. 441632 of gerlinda23.GK@gmail.com)
Alle dames van harte welkom en vraag gerust een vriendin of buurvrouw mee!
De vrouwencommissie
Rock Solid - Sirkelslag
Vrijdag 2 februari doen we met Rock Solid mee met Sirkelslag 2018. Het thema is dit jaar
'Onvoorwaardelijke Liefde'. Sirkelslag is een online spel en wordt door meer dan 500
jeugdgroepen in heel Nederland gelijktijdig gespeeld. Jullie gaan daarbij de strijd aan met deze
groepen. Vanaf 19.00 uur zijn jullie welkom in de Hervormde Kerk in Rijswijk. Wees op tijd
want klokslag 19.30 uur begint Sirkelslag. Om 22.00 uur is het ongeveer afgelopen.
Groeten, De Rock Solid-leiding
Uitnodiging Mannenontbijt
Zaterdag 3 februari is er weer een mannenontbijt. Deze keer zal Kees van Tilborg met ons
nadenken over onze motivatie als man. Wat motiveert ons om onze positie als man in te
nemen? Hoe zijn we eigenlijk vanuit de schepping bedoeld en wat zien we in ons leven terug.
Uitgangspunt is het interessante boek ‘de ongetemde man’ van John Eldredge. Naast hierover
nadenken willen we ook lekker ontbijten. De koffie staat klaar vanaf 7.45 uur. Graag opgeven
t/m donderdag 1 februari bij: Huib van Anrooy (te. 44 26 60) of Kees van Tilborg (tel.
44 19 04) Per mail kan ook: famvantilborg@solcon.nl

De kerkenraad wenst u allen goede en gezegende diensten toe
Informatie voor de nieuwsbrief dient uiterlijk vrijdagmiddag 17.00 uur ingeleverd te worden.
Bij voorkeur per e-mail nieuwsbrief@hervormdrijswijknb.nl
Of op papier bij: Ank van de Kooij, Van Ballegooijenhof 23, tel. 44 28 96
Website: Hervormde Gemeente Rijswijk: www.hervormdrijswijknb.nl

