Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

ZONDAG 30 JULI 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. C.
Hendriksen, Woudrichem
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 31:1 en 15
Schriftlezing : Daniël 1:1-17

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. L. Lammers, GiessenOudkerk

Organist
: Timo van de Berg
Aanvangslied : Psalm 119:13
Schriftlezing : Matthéus 13: 44-51
Thema
: De grootste schat, de
mooiste parel

Collecten

: 1. Diaconie (Plaatselijk Ouderenwerk), 2. Kerkrentmeesters, 3. Onderhoud

pastorie.

Kerkauto
: Gerrit van Drunen, tel. 44 29 71
Kerkauto volgende week: 9.30 uur Hille Hooghiemstra, 18.00 uur: Ko Kraaij
AGENDA

Bijbel leesrooster
Zondag 30 juli: Psalm 21, maandag 31 juli: Ezra 10:1-44, dinsdag 1 aug.: Lucas 13:1-9,
woensdag 2 aug.: Lucas 13:10-17, donderdag 3 aug.: Lucas 13:18-21, vrijdag 4 aug.: Lucas
13:22-30, zaterdag 5 aug.: Lucas 13:31-35, zondag 6 aug.: Psalm 11
Collectebonnenverkoop maandag 31 juli
De collectebonnenverkoop zal ditmaal niet op de eerste maandag van de maand, maar reeds
a.s. maandag 31 juli van 20.00 uur tot 21.00 uur plaatsvinden in de hal van de kerk. Mocht u
maandag 31 juli verhindert zijn is het ook nog altijd mogelijk om collectebonnen te bestellen
via email (collectebonnen@hervormdrijswijknb.nl), door het bestelformulier welke achter in de
kerk ligt in te leveren of door telefonisch contact op te nemen met Mark van Berchum (018385 08 79).
Van de handwerkgroep
D.V. maandag 31 juli is er van 20.00 uur tot 21.00 uur, naast de verkoop van collectebonnen,
ook de mogelijkheid om kaarten te kopen van de handwerkgroep en een bescheiden
assortiment 2de hands boeken. Verder kunt u voor kaarten terecht bij Liesbeth Smits,
Nieuwstraat 19, tel: 44 14 45.
Familie Bevelander
De ziekte van Wim is in het laatste stadium gekomen.
Het gaat nog steeds zachtjes achteruit.
Hoe verdrietig alles ook is, er is vrede, en Wim ziet er naar uit om zijn Heer te ontmoeten.
Onze tijden zijn in Zijn hand.
Uw gebed en medeleven doen ons erg goed.

Bloemengroet
Het bloemstuk gaat deze week naar Nelly van Gammeren. Zij mocht thuiskomen uit het
ziekenhuis.

Verjaardag
Op 3 augustus hoopt Annie Hakkers–Verdoorn, Nieuwstraat 7, 4284 VJ, 81 jaar te worden.
Bedankt
Namens Eva willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle felicitaties, kaarten en cadeautjes
die wij ontvangen hebben voor haar geboorte.
Mark en Adriëlle van Berchum

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, tel. 44 28 96
Website: Hervormde Gemeente Rijswijk: www.hervormdrijswijknb.nl

