Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

Zondag 3 juni 2018
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : ds. A. Naijen, Andel
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Gezang 265: 1, 3 en 5
Schriftlezing : - Psalm 36: 6-10
- Efeze 5: 6-21

Avonddienst : 18 uur
Voorganger : ds. E. van der Poel,
Schoonrewoerd
Organist
: Miranda Duizer
Aanvangslied : Gezang 266: 1
Schriftlezing : - Numeri 18: 20-24
- Deuteronomium 15: 1-5
- Handelingen 4: 32-5: 11

Kindernevendienst
3 juni: Onderbouw: Hanneke, Danine, Middenbouw: Joëlle, Quinty, Bovenbouw: geen KND
10 juni: Onderbouw: Jolanda en Micha, Middenbouw: Wendy en Thom, Bovenbouw: Caroline
Crèche
3 juni: Carolien Kant, Heidi Kant, Mirjam Elshout
10 juni: Dingena Versteeg, Sandra van Tilborg, Mariëlle Oudshoorn
Collecte: 1. Diaconie: plaatselijk jeugdwerk, 2. Kerkrentmeesters, 3. Eigen predikantsplaats
Kerkauto: Ochtend: Hille Hooghiemstra  442686, Avond: Ko Kraaij  442825
Kerkauto volgende week: Teus Smits  441445
Bijbelleesrooster
Maandag 4 juni: Job 1: 13-22, Jobstijdingen
Dinsdag 5 juni: Job 2: 1-13, Jobsgeduld
Woensdag 6 juni: Job 3: 1-26, Het zwijgen doorbroken
Donderdag 7 juni: Psalm 12, Onderdrukten worden bevrijd
Vrijdag 8 juni: Marcus 3: 7-19, Speciale aanstelling
Zaterdag 9 juni: Marcus 3: 20-35, Familiebetrekking
Zondag 10 juni: Marcus 4: 1-9, Goed luisteren gaat niet vanzelf
Koffiedrinken na de dienst
Na de morgendienst zal er ruimte zijn voor ontmoeting in de hal.
Er zal koffie, thee en limonade geschonken worden.
De schenksters zijn: Denise en Winanda.
Allen hartelijk welkom.
Verkoop collectebonnen en kaarten dinsdag 5 juni
In verband met een kerkenraadsvergadering op maandag 4 juni vindt de
collectebonnenverkoop niet plaats op de eerste maandag van de maand, maar op dinsdag 5
juni van 20.00 uur tot 21.00 uur in het atrium van de kerk.
Ook de kaartentafel zal aanwezig zijn.
Het is daarnaast ook mogelijk collectebonnen te bestellen via email
(collectebonnen@hervormdrijswijknb.nl), door het bestelformulier welke in de hal ligt in te
leveren of door contact op te nemen met Mark van Berchum  850879.
Medeleven elders verblijvende gemeenteleden
Mevr. M.S. Kant-van Vugt, ZC ‘Kloosterhoeve’, Kloosterweg 1, 4941 EG Raamsdonksveer
Mevr. D. de Zeeuw-van Pouderoijen ZC ‘Lemmenskamp’, Weth. de Joodestraat 2, 4285 CD te
Woudrichem
Mevr. van Stigt–van Tilburg, ZC ‘Lemmenskamp’, Weth. de Joodestraat 2, 4285 CD te
Woudrichem
Wim van Anrooij, ‘Sovak’, Eikenlaan 7-11, 4254 AR te Sleeuwijk
Denise van Geffen, Pr. Amaliahof 41, 5061 CX Oisterwijk

Mevr. W van Hattem-Vogel, ZC ‘ Lemmenskamp’, kamer 314, Weth de Joodestraat 2, 4285 CD
Woudrichem
Hetty Baks, St. Prisma, Eendengracht 3, 5074 MB Biezenmortel
Mevr. De Jong, ZC ‘Altenahove’, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk
Bloemengroet
De bloemengroet van de gemeente gaat deze week naar: Diana Duizer, Kruisstraat 25, welke
enkele weken geleden uit het ziekenhuis kwam na een operatie.
Onze jarigen
Op 7 juni hoopt mevr. J.M. Westerlaken-van Vugt, Kruisstraat 21, 4284 EB, 82 jaar te worden.
en op 22 juni Simeon den Toom 9 jaar, Schönenhofstrasse 5 -CH 8500 Frauenfeld Zwitserland.
Beiden Gods zegen toegewenst in het nieuwe levensjaar
Overleden
Vorige week is in de nacht van zaterdag op zondag overleden mevr. Antonia Adriana van
Wijgerden-Bos in de leeftijd van 88 jaar.
Afgelopen donderdag is zij vanuit onze kerk begraven op de begraafplaats aan de Veldweg.
Gebedskring
Dinsdag 5 juni zal er gebedskring zijn bij Jennie Kant, Lijster 12.
De aanvang is: 19.00 uur.
WIFI
Velen van jullie hebben de gewoonte om een papieren Bijbel mee te nemen naar de kerk.
Maar door de modernisering zijn er tegenwoordig ook velen die de Bijbel lezen op hun telefoon
of tablet. Om dit te ondersteunen hebben wij in de kerk een WIFI-netwerk geïnstalleerd.
Uiteraard gaan wij er van uit dat u de kerkdienst belangrijker vind als internet of dergelijke.
De wifi-code van ons gastennetwerk is verkrijgbaar bij de koster. Wij zetten die niet op de
Nieuwsbrief omdat het berichtje dan maar eenmalig is.
Met vriendelijke groet Joost van Gammeren.
't Kerkplein Festijn 2018
Inmiddels is het alweer een week geleden dat de 1e editie van 't Kerkplein Festijn heeft
plaatsgevonden. Een andere opzet dan we allemaal gewend zijn, maar als commissie zijn wij
blij u mee te kunnen delen dat deze dag een totale opbrengst van € 2.175,00 heeft
opgebracht. Veel gemeenteleden hebben wij deze dag ontmoet. Onder de stralende zon werd
er koffie gedronken of een hartig hapje genuttigd. Het was een gezellige dag. Inmiddels
hebben wij deze dag en de voorbereidingen hiervan geëvalueerd en natuurlijk zijn er
verbeterpunten. Om een bijvoorbeeld te noemen is het promoten van deze dag. Wij denken
dan aan aankondigingen langs de weg. Daarom doen wij nu alvast een oproep aan u/jullie als
gemeente: Is er misschien iemand die mogelijkheden heeft om reclameborden/spandoeken te
ontwerpen en te maken? Wij horen het graag van u/jullie.
Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: In het najaar hopen wij een restaurantavond te
organiseren. De voorbereidingen hiervan zijn nog pril, maar zodra wij u/jullie meer kunnen
vertellen, laten wij het weten!
Hartelijke groet namens de activiteitencommissie,
Ammy, Diana, Wilma, Adriëlle en Marjon
Ouderenreisje Giessen/Rijswijk
In de week van 10 tot 16 juni kunt u een commissielid aan de deur verwachten die de bijdrage
van € 55.00 op komt halen voor het reisje van 19 juni.
Wilt u, zo mogelijk, gepast betalen?

Grote Schoonmaak 5 juni
We kunnen nog wel wat gemeenteleden gebruiken komende dinsdag.
Vele handen maken immers het werk licht.
Kunnen we ook op u rekenen?
We beginnen om 9.00 uur, we zullen wel de hele dag bezig zijn, dus hebt u tijd in de
morgenuren of in de middaguren?
Wees van harte welkom!
Jetty en Hillie
Nieuws vanuit de Gereformeerde Kerk
Donderdag 31 mei is Simon Branderhorst, Lijster 6, 4284 XK, opgenomen geweest in het
ziekenhuis voor een nieuwe pacemaker en mocht na behandeling weer naar huis.

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.

