Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

Zondag 13 mei 2018
Ochtenddienst: 9.30 uur
Doopdienst Tijl Maaskant
Voorganger : ds. D.M. Heikoop, Katwijk
aan Zee
Organist
: Timo van den Berg
Liturgie aanwezig

Avonddienst : 18.00 uur Jeugddienst
Voorganger : de heer Durk Muurling,
Barneveld
Met m.m.v. Christian Verwoerd
Thema
: My Way!?
Jezelf zijn met een hart voor God
Liturgie aanwezig

Jeugddienst
Zondag 13 mei a.s. is er om 18.00 uur weer een jeugddienst in onze kerk! In deze dienst zal
Durk Muurling uit Barneveld voorgaan en met ons nadenken over onze identiteit. Wat is
eigenlijk jouw identiteit en waarin wil je deze als Christen zoeken? De dienst zal muzikaal
worden ingevuld door Christiaan Verwoerd. Met zijn band zal hij de samenzang begeleiden,
maar ook wat eigen nummers ten gehore brengen. U/jij bent van harte uitgenodigd, tot dan!
Kindernevendienst
13 mei Onderbouw: Hanneke en Danine, Middenbouw: Wendy en Thom, Bovenbouw: Caroline
20 mei Onderbouw: Annette en Anna, Middenbouw: Dieke en Joost, Bovenbouw: Ria
Crèche
13 mei: Esther Pullen, Elike Treffers, Wilma Bok
20 mei: Agnes van der Nat, Evi van der Nat, Leon Treffers
Collecte: 1. Diaconie: plaatselijk jeugdwerk, 2. Kerkrentmeesters, 3. Energiekosten
Kerkauto: Gerrit van Drunen  442971
Kerkauto volgende week: Teus Smits  441445
Bijbelleesrooster
Zondag 13 mei: Genesis 9: 18-28, De mantel der liefde
Maandag 14 mei: Spreuken 31: 1-9, Moeders wijsheid
Dinsdag 15 mei: Joël 2: 18-27, Het komt goed
Woensdag 16 mei: Joël 3: 1-5, Pinksteren
Donderdag 17 mei: Joël 4: 1-8, Straf voor Israëls vijanden
Vrijdag 18 mei: Joël 4: 9-21, Oordeel
Zaterdag 19 mei: Genesis 10-1-32, Op de kaart gezet
Voor in de agenda
Dinsdag 29 mei a.s. gemeenteavond. Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur.
Zitplaatsen in de kerk
De afgelopen weken is het in de avonddiensten al twee keer voorgekomen dat de aanwezige
gemeenteleden grotendeels in het voorvak in de kerkzaal zaten. De eerste keer gebeurde dit
na een oproep van de voorganger welke preekte vanuit het thema: “Durf te vragen”. Hij vroeg
het en na enig aarzelen kwamen de meeste gemeenteleden naar voren toe. Een mooie link
met de vragen die wij bij God mogen neerleggen. Na ons vragen/bidden ligt het niet meer in
onze handen en moeten we afwachten wat en hoe dit gebeurt. Afgelopen zondag gebeurde dit
na een spontane oproep van een gemeentelid. Als kerkenraad hebben we daar diverse
positieve reacties op gehad vanuit de gemeente. Ook de voorgangers geven aan dit als
prettiger te ervaren omdat er meer contact met de gemeente ontstaat. Daarom willen we u
vragen om voortaan in de avonddiensten in het voorvak of de banken van de kerkzaal plaats
te nemen (bijzondere diensten zoals de jeugddienst daargelaten). Ondanks een doorgaans
mindere bezetting in de avonddiensten hopen we zo op goede bijeenkomsten met elkaar.

Bloemengroet
De bloemengroet van de gemeente gaat deze week naar de heer W. van Tilborg, Vijfmorgen 9.
Onze jarige
Op 19 mei hoopt mevr. J. van Tilborg-van Rijswijk, Koekoek 37, 4284 XH 86 jaar te worden.
Gods zegen toegewenst in het nieuwe levensjaar
Thuisgekomen
Afgelopen week mocht de heer W. van Tilborg, Vijfmorgen 9, 4284 EA, weer thuiskomen uit
het ziekenhuis.
Ook mevr. J. van Tilborg-van Rijswijk, Koekoek 37 mocht thuiskomen uit het ziekenhuis.
Samen aan Tafel voor alleenstaanden
Op D.V. 15 mei staat er weer een heerlijke maaltijd op het menu.
Zij, die om welke reden dan ook verhinderd zijn, graag even doorgeven aan: Rika Ottevanger
 441131 of Hillie van Breugel 442458.
U bent welkom tussen 12.00 uur en 12.15 uur. Einde maaltijd om ongeveer 14.00 uur.
Zo mogelijk gepast betalen a.u.b. € 5.00 p.p.
Chauffeurs jullie ook alvast hartelijk bedankt voor jullie inzet.
Grote schoonmaak van de kerk
Op D.V. dinsdag 5 juni willen we het kerkgebouw schoonmaken, daar is wel wat hulp voor
nodig.
Daar onze vaste schoonmaakgroep steeds kleiner wordt, willen we u graag in de gelegenheid
stellen ook een steentje bij te dragen.
Hetzij in de morgenuren of in de middaguren. Vele handen maken licht werk, ook mankrachten
kunnen we heel goed gebruiken. Er wordt op tijd koffie of thee met wat lekkers aangeboden.
Wilt u zich opgeven a.u.b. bij Jetty Duizer  441687 of Hillie van Breugel  442458 zodat we
van te voren even een schema kunnen maken.
We willen om 9.00 uur beginnen. Kunnen we ook op u rekenen?
Ouderenreisje van 19 juni
De Ouderencommissie laat weten dat de bus vol is. Dus u kunt zich niet meer opgeven.
Zij die op de reservelijst staan: zijn er de komende tijd personen die zich terugtrekken, dan
krijgt u bericht van ons. Het is nog nooit voorgekomen dat we zo snel de bus vol hebben.
We hopen op een gezellige dag.
In de week van 11 juni wordt de bijdrage van € 55.00 bij u opgehaald door commissieleden.
Hagepreek
Op Tweede Pinksterdag maandag 21 mei is er weer de jaarlijkse hagepreek in het Almbos
dat door de drie PKN kerken in Giessen/Rijswijk georganiseerd wordt.
Dit jaar zal mevr. ds. H.J.K. Gierkink- van Geerenstein voorgaan. Muziekvereniging ‘Kunst en
vriendschap’ zorgt weer voor de muzikale begeleiding bij de samenzang.
De collecte is bestemd voor ‘Stichting Brood voor weeskinderen’ in Burundi.
Er zijn een aantal stoelen aanwezig maar wilt u verzekerd zijn van een zitplaats breng dan
gerust een stoel mee.
Nadien is er een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. We hopen natuurlijk op mooi weer
maar zo niet dan wijken we uit naar de Gereformeerde kerk te Rijswijk.
Aanvang: 9.00 uur.
Personalia Gereformeerde Kerk
Bedankt
In dankbaarheid mochten we op 2 mei ons 50-jarig huwelijk gedenken.
We zijn ontroerd door het vele blijken van meeleven d.m.v. kaarten, telefoontjes, bloemen en
persoonlijke woorden die we mochten ontvangen. Ook namens de kinderen: Hartelijk dank
daarvoor! Hans en Corrie Vos- van der Kaa

Dooplied (Geroepen om te Zingen, lied 79)
1.
Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen,
vier jij hier dit feest met ons mee.
Refrein:
Je hebt al een naam,
maar je krijgt er één bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt in
de naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest.
2.
Je bent al een tijdje bij mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd,
en dus is het tijd om te vieren,
dat God die je kent van je houdt.
3.
Je bent een begrip aan het worden;
steeds meer mensen noemen je naam;
ook God begint jouw naam te roepen
en dus zijn wij hier nu tezaam.
4.
Nu mag ,je gaan leven met mensen,
verbonden in liefde en trouw,
omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods Naam leggen naast die van jou.

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
Website: Hervormde Gemeente Rijswijk: www.hervormdrijswijknb.nl
Voor alle data geldt: D.V.

