Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

Zondag 15 april 2018
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : drs. M.M.J. Verheuvel,
Schoonhoven
Organist
: Miranda Duizer
Liturgie aanwezig

Avonddienst : 18.00 uur
Voorganger : kand. A.H. van Mourik,
Sprang-Capelle
Organist
: Adriaan van Wijk
Aanvangslied : OTH 171: 1, 2 en 3
Schriftlezing : 2 Timotheüs 3: 1-17

Kindernevendienst
15 april: Gezinsdienst
22 april: Onderbouw: Annette, Danine, Middenbouw: Dieke, Joost, Bovenbouw: Ria
Crèche
15 april: Gerlinda Kant, Charonne Kant, Estelle Kant
22 april: Carolien Kant, Heidi Kant, Mirjam Elshout
Collecte: 1. Eigen zendingsproject, 2. Kerkrentmeesters, 3. Onderhoud orgel
Kerkauto: Gerrit van Drunen  44 29 71
Kerkauto volgende week: Teus Smits  44 14 45
Bijbelleesrooster
Zondag 15 april: Genesis 4: 1-16, Het leven gaat (niet) verder
Maandag 16 april: Genesis 4: 17-26, Wie is de sterkste?
Dinsdag 17 april: Spreuken 24: 1-9, Wijsheid boven alles
Woensdag 18 april: Spreuken 24: 10-22, Zoete woorden?
Donderdag 19 april: Spreuken 24: 23-34, Eerlijkheid en vlijt
Vrijdag 20 april: Psalm 10, Sterkte voor zwakken
Zaterdag 21 april: Genesis 5: 1-24, Leef-tijden
Jarig geweest
Gister, 14 april, mocht mevr. R. van Gammeren, Veldweg 27, 4284 VR, 80 jaar worden.
Alsnog van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst in het komende levensjaar.
Gesprekskring
Maandag a.s. hopen we als gesprekskring weer bij elkaar te komen. We behandelen dan het
laatste hoofdstukje van ons boekje. Willen jullie vast met ons nadenken over de
afsluitingsavond?
Graag tot maandag kwart voor acht.
Bijbelkring 2
Morgenavond is het weer Bijbelkring.
We gaan hoofdstuk 7 van het boekje behandelen, dit gaat over David en Bathseba.
We komen samen bij Dineke van Tilborg, Vijfmorgen 9, om 20.00 uur.
Allen hartelijk welkom.
Samen aan tafel voor alleenstaanden
D.V. dinsdag 17 april zullen de tafels gezellig gedekt zijn, en staat een lekkere maaltijd op u
te wachten.
U wordt verwacht in de Maaszaal van onze kerk tussen 12.00 uur en 12.15 uur.
Bij verhindering graag een telefoontje naar Rika  44 11 31 of Hillie  44 24 58
Wilt u, zo mogelijk, gepast betalen? Chauffeurs ook jullie alvast bedankt voor jullie
medewerking.
Het kookteam hoopt u graag te ontmoeten.

Bijbelkring 1
Op woensdag 18 april is er weer Bijbelkring in de consistorie.
Aanvang 19.30 uur. We behandelen dan hoofdstuk 9: Barzillai.
Handwerkclub
Handwerkgroep komende donderdag 19 april om 12.00 uur in de Maaszaal.
Bloemengroet
De bloemengroet van de gemeente gaat deze week naar mevr. L. van Tilburg, Nieuwstraat 15.
Onze zieke thuis
Gerrit van Rijswijk, Van Ballegooijenhof 7, 4284 VL wordt behandeld met chemotherapie.
Gebruik keuken
Wij willen jullie nog even er op wijzen dat we graag zouden zien dat gebruikte kopjes etc., na
eventuele vergaderingen, door jullie zelf worden afgewassen en weggezet. Zodat degene die
na jullie van de keuken gebruik maken deze netjes en opgeruimd aantreffen, wel zo prettig!
Wie gebruik maakt van de afwasmachine: na gebruik leeg laten lopen en eventuele
ongerechtigheden verwijderen en een doek er doorheen halen.
We troffen het apparaat afgelopen week niet echt schoon aan, terwijl we hem net een grote
beurt hadden gegeven.
We hebben maar weinig vrijwilligers en om die een beetje te ontlasten, rekenen wij op jullie
medewerking.
Hartelijke groet, Jetty en Hillie.
Schoonmaakgroep
Wij zijn weer op zoek naar iemand die 1 maal in de vier weken een goed uurtje mee wil
werken om de kerk fris en rein te houden. Het betreft de maandagmiddag, wij werken dan
vanaf 13.00 uur.
U vraagt zich af wat moet ik dan doen? Het volgende: de kerkzaal en hal ‘swifferen’.
U ziet: moeilijk is het niet en ook niet zwaar. Wie komt ons helpen, wij wachten in spanning af.
U kunt zich aanmelden bij Hillie van Breugel  44 24 58.

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