Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

Zondag 25 maart 2018
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : kand. M. Bil, Zwijndrecht
Organist
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Psalm 118: 1
Schriftlezing : - Exodus 12:1-14
- Lucas 22:1-16

Avonddienst : 18.00 uur
Voorganger : ds. J. Boom, ‘s-Gravenmoer
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : OTH 201: 1, 2 en 3
Schriftlezing : - Joh. 14: 8-14
- Joh. 15: 5-8
- Joh. 16: 20-28

Goede Vrijdag: 19.30 uur, Viering Heilig Avondmaal
Voorganger : ds. J. Noordam, Nieuwendijk
Kindernevendienst
25 maart: Onderbouw: Jennie, Marit, Middenbouw: Denise, Charonne, Bovenbouw: André
1 april: Onderbouw: Jolanda, Anna, Middenbouw: Joëlle, Quinty, Bovenbouw: geen KND
Crèche
25 maart: Jetty Verbeek, Jeanne van Geffen, Denise van Geffen
1 april: Esther Pullen, Elike Treffers, Wilma Bok
Collecte: 1. Diaconie Kerk in actie, Palmzondag, 2. Kerkrentmeesters, 3. Onderhoud orgel
Kerkauto: Dik van Vugt  44 23 27
Kerkauto volgende week: Ochtend: Hille Hooghiemstra  44 26 86
Avond: Ko Kraaij  44 28 25
Bijbelleesrooster
Zondag 25 maart: Marcus 11: 1-11, Hooggespannen verwachting
Maandag 26 maart: Marcus 11: 12-25(26), De kracht van het gebed
Dinsdag 27 maart: Psalm 7, Tegenstellingen
Woensdag 28 maart, Marcus 14: 1-11, Weet je wel wat dat kost!
Donderdag 29 maart: Marcus 14: 12-52, Maaltijd en meer
Vrijdag 30 maart: Marcus 14: 53-15:47, Gods Zoon lijdt
Zaterdag 31 maart: Genesis 1: 1-2:4a, Dagwerk
Zondag: 1 april: Marcus 16: 1-8, De eerste getuigen
Avondmaalscollecte Goede Vrijdag
De 1e collecte tijdens deze dienst is dit keer bestemd voor: Sovak, afd. Rietveld in Sleeuwijk.
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen door de zendingscommissie.
Bezinningsbijeenkomst Heilig Avondmaal.
Vandaag, zondag 25 maart, begint de voorbereiding op het Avondmaal wat we als gemeente
mogen vieren op Goede Vrijdag 30 maart. In deze week van voorbereiding wordt u van harte
uitgenodigd om woensdagavond 28 maart de bezinningsbijeenkomst te bezoeken. Deze
bezinning draagt bij om u goed op het Avondmaal voor te bereiden. We mogen ons als
gemeente dankbaar bewust zijn van het voorrecht de dood van onze Verlosser en Zaligmaker
op deze wijze te gedenken. Op Goede Vrijdag doen we dit met één grote tafel. Zijn er voor u
redenen die het aangaan aan het Heilig Avondmaal in de weg staan, neem dan gerust contact
op met uw wijkouderling.
Tijd: van 19.30-20.00 uur.
Gebedskring
Dinsdag 27 maart zal er gebedskring zijn bij Jennie Kant, Lijster 12.
De aanvang is: 19.00 uur.

Paasviering ouderen
D.V. dinsdag 27 maart wordt er in de kerkzaal van de Geref. Kerk de Paasviering met onze
ouderen gehouden. Aan deze viering zullen Ds. A. Naijen uit Andel en de heer G. van
Wijgerden hun medewerking verlenen. We komen om 14.00 uur bij elkaar in de hal van de
kerk voor koffie/thee. Daarna gaan we naar de kerkzaal waar er een liturgie voor u klaar ligt
die we hopen te volgen.
Na afloop is er in de hal de mogelijkheid om met elkaar na te praten onder het genot van een
drankje.
Er zal ook een collecte worden gehouden tijdens deze viering. De kerk is open vanaf 13.30
uur. Voor vervoer neemt u contact op met Tonny Besselink:  44 19 56.
De predikant, solist en commissie hopen ook u te mogen begroeten.
Follow Me
Op 3 april is er een reservering voor onze bowlingactiviteiten.
Graag aanmelden bij mij, lcintveld@hotmail.com.
Willen jullie dat voor het paasweekend doen alsjeblieft want er zullen meer auto`s geregeld
moeten worden.
Groeten Ben en Laura.
In/naar het ziekenhuis
Mevr. L. van Tilburg, Nieuwstraat 15, 4284 VJ, is afgelopen donderdag met longontsteking
opgenomen op de Intensive Care in het Beatrixziekenhuis, Banneweg 57, 4204 AA Gorinchem
Mevr. C. Westerlaken, Kruisstraat 21, 4284 EB, verblijft in Verpleeghuis Het Gasthuis,
Banneweg 61, 4204 AA Gorinchem.
Diane Duizer, Kruisstraat 25, 4284 EB, wordt 29 maart opgenomen voor een operatie.
Onze zieken thuis
Gerrit van Rijswijk, Van Ballegooijenhof 7, 4284 VL wordt behandeld met chemotherapie.
Dik Duister, Gherstkamp 8, 4284 ET herstelt thuis van een reeks bestralingen.
Mevr. van Stigt–van Tilburg heeft haar schouder gebroken. ZC ‘Lemmenskamp’, Weth. de
Joodestraat 2, 4285 CD te Woudrichem
Bloemengroet
De bloemengroet van de gemeente gaat deze week naar mevr. Van Stigt–van Tilburg
Van de zendingscommissie
Weer is er een project afgerond, door uw trouwe bijdrage in de zendingsbussen. De N.B.G.
kan veel kinderen in China blij maken met een Prentenbijbel. Dank voor uw vrijgevigheid.
Een nieuw project hebben we al uitgekozen, ditmaal willen we € 500.= besteden aan
Christenen in Bangladesh.
Christenen die vroeger moslim waren hebben het niet gemakkelijk daar. Ze worden gesterkt
door het christelijk geloof, maar ondervinden ook weestand van familie en vrienden. Ze voelen
zich niet altijd thuis in de bestaande Bengaalse kerken. De organisatie Isa-e-Church
ondersteunt deze christenen bij het opbouwen van eigen gemeente en geloofsvormen.
Lees meer op: www.kerkinactie.nl/isaechurch.
De zendingscommissie wil dit project van harte bij u aanbevelen.
Ontmoetingsmiddag/avond ouderen
D.V. 10 april komen we in het Dijkhuis in Giessen samen om daar een Chinese maaltijd te
gebruiken.
Omdat iedereen zo geniet van een spelletje bingo doen we dat er achteraan.
We beginnen om 17.00 uur, de zaal is open vanaf 16.30 uur.
U dient zich op te geven VOOR 5 APRIL bij Tonny Besselink 44 19 56 (ook voor vervoer
kunt u bij haar terecht).
Kosten: € 7.50 per persoon (gepast betalen graag, kunt u er alvast rekening mee houden).
De ouderencommissie hoopt op een goede opkomst.

Nieuws uit de Ger. Kerk
Riet Sustronk- Kant (Koperwiek 35,4284 XA Rijswijk) is afgelopen donderdag onverwacht
opgenomen in het ziekenhuis.
Het gaat inmiddels weer wat beter met haar.
Gezocht
Beste gemeente,
Ik ben Irene de Peuter en ik ben 19 jaar.
Ik ben op zoek naar mensen of een pleeggezin die mij in huis willen nemen.
Waarom? Mijn ouders gaan, wegens privéomstandigheden, emigreren en ik ben aangenomen
op mijn vervolgopleiding.
Wilt u mij een warm thuis geven? Of kent u iemand, neem dan a.u.b. contact mij met op; mijn
nummer is 06 19885327 of met mijn moeder: 06 38113040.
Ik heb wel 2 konijnen en 1 hamster die ik graag mee wil nemen.
O ja, ik weet dat een jong gezin het beste werkt.
Waar denk ik dan aan?
Mensen tussen de 30 en 45 jaar.
Bent u jonger of ouder, u mag altijd contact met mij opnemen en wie weet klikt het.
Groetjes, Irene.

Projectthema: “De nieuwe schepping – Jezus is Koning
Paasproject kindernevendienst op de wijs van ‘De Heer is waarlijk opgestaan’
De nieuwe schepping komt dichtbij.
Jezus maakt het waar.
Nee, Hij rijdt niet op een paard,
Koning, die ons leven spaart.
Hij heeft een ezel, heel gewoon,
dienaar, zonder kroon.
Stervend zal Hij winnaar zijn
in Gods Rijk voor groot en klein.
De nieuwe schepping komt dichtbij.
Jezus maakt het waar.

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,  44 28 96
Website: Hervormde Gemeente Rijswijk: www.hervormdrijswijknb.nl
Voor alle data geldt: D.V.

