Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

ZONDAG 23 juli 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur (Ger. Kerk)
Voorganger : Ds. C.A. Streefkerk te
Dordrecht

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : drs. A.L. Kornaat, Klundert
Organist
: Timo van de Berg
Aanvangslied : Psalm 43 vers 4
Schriftlezing : Psalm 84
Thema
: Vol van verlangen en
vertrouwen.

Collecten
: 1 Diaconie, Plaatselijk jeugdwerk, 2 Kerkrentmeesters, 3 Quotum
kerkrentmeesters
Kerkauto
: Dik van Vugt, tel. 44 23 27
Kerkauto volgende week: Gerrit van Drunen, tel. 44 29 71
AGENDA
Bijbelleesrooster
Zondag 23 juli: Psalm 26, maandag 24 juli: Ezra 4:1-24, dinsdag 25 juli: Ezra 5:1-17,
woensdag 26 juli: Ezra 6:1-22, donderdag 27 juli: Ezra 7:1-28, vrijdag 28 juli: Ezra 8:1-36,
zaterdag 29 juli: Ezra 9:1-15, zondag 30 juli: Psalm 21
Kindernevendienst zondag 30 juli 2017
Onderbouw : Jolanda en Anna
Middenbouw : Joëlle en Elise
Bovenbouw : Martin
Gebedskring
Op 25 juli om 19.00 uur zal er Gebedskring zijn bij Jennie Kant, Lijster 12, tel. 44 26 54
Bereikbaarheid kerkenraad
In de periode van 24 juli t/m 12 augustus a.s. kunt u zich wenden tot Mark van Berchum op
0183-850879 of via de mail op m.w.l.vanberchum@gmail.com
Afscheid ds. Heikoop
Zoals u in de Kerkklanken al heeft kunnen lezen willen we eind augustus afscheid nemen van
de familie Heikoop. We willen dit doen middels een afscheidsavond op DV vrijdagavond 25
augustus en een afscheidsdienst op DV zondag 27 augustus.
Als gemeente willen we ds. Heikoop en zijn gezin een cadeau meegeven. Wanneer u hier aan
bij wilt dragen kunt u dit doen door uw bijdrage in de daarvoor bestemde bus in de hal van de
kerk te doen. Wij zullen dan zorg dragen voor een passend cadeau voor de familie welke we
tijdens de afscheidsavond willen overhandigen.
Daarnaast willen we de familie deze avond een herinneringsboek aanbieden. Heeft u een
mooie herinnering, foto, wens, tekening of gedicht voor de familie Heikoop dan verzoeken wij
u om dit op één A-4tje weer te geven of te plakken o.i.d. en deze uiterlijk 14 augustus in te
leveren bij Ammy Besselink, Koekoek 11.
Indien u persoonlijk, of namens een club, vereniging o.i.d. uit onze gemeente de familie
Heikoop nog toe wil spreken, zingen of anderszins dan verzoeken wij u om zich uiterlijk 17
augustus a.s. op te geven bij scriba W. van Dijk, tel. 0183-44 37 94
of scriba@hervormdrijswijknb.nl. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen die we krijgen,
zullen we eventueel een tijdslimiet instellen.
Bericht van de familie Bevelander
Op vakantie in Frankrijk is Wim geopereerd aan een (geperforeerde) blindedarmontsteking.

Weer thuis knapte hij niet op en hier in het ziekenhuis bleek er veel meer aan de hand te zijn.
Na een darmoperatie bleek dat Wim in de terminale fase van zijn ziekte is gekomen.
Nu is hij thuis en heeft nog goede momenten met zijn gezin en een aantal anderen.
Dankbaar kijkt hij terug op de vele zegeningen die hij heeft ontvangen in zijn leven.
Maar vooral kijkt hij uit naar de grote toekomst die hem wacht met zijn Heer en Heiland.
Verhuisd
M.i.v. 20 juli 2017 is het nieuwe adres van Denise van Geffen: Pr. Amaliahof 41, 5061 CX
Oisterwijk
Ziekenhuis
Voor zover bij ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis
Bloemengroet
De bloemengroet gaat naar mevr. Mooij uit de Kruisstraat. Zij mocht vorige week uit het
ziekenhuis thuiskomen.
Bedankt
Het gemis zal altijd blijven maar de blijken van medeleven na het overlijden van mijn man,
onze vader en opa Linus van Herpen hebben ons ontzettend goed gedaan.
Hiervoor, mede namens mijn kinderen, mijn oprechte dank.
Bep van Herpen
Koperwiek 45
Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor alle belangstelling, in welke vorm dan ook, tijdens
mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.

Thomas van Helden
Lieve gemeente,
We zijn dankbaar jullie te mogen laten weten dat ik weer thuis mocht komen uit het
ziekenhuis.
Er is een bacterie gevonden die het maag-darmkanaal teisterde maar inmiddels afgevoerd is.
Nu thuis weer aansterken en voorzichtig weer gaan eten en drinken.
Dank voor alle gebeden en meeleven, elke keer weer versterkt dat onze harten.
Een hartelijke groet van ons beiden,
Joost en Nelly van Gammeren

De kerkenraad wenst u allen goede en gezegende diensten toe.
Informatie voor de nieuwsbrief dient uiterlijk vrijdagavond 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

