Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

Zondag 1 oktober 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur Israëlzondag
Voorganger : ds. L. van Wingerden,
´s Hertogenbosch
Organist
: Hans van Oudheusden
Aanvangslied : Gezang 266
Schriftlezing
: Genesis 41: 1-8 en 25-28 en
Openbaring 5
Thema
: Dromen zijn geen bedrog

Avonddienst : 18.00 uur
Voorganger : Kand. M.H. Bil, Zwijndrecht
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 105:1,2
Schriftlezing : Lukas 19:1-10

Kindernevendienst
1 oktober: onderbouw: Annette en Danine, middenbouw: Joelle en Quinty, bovenbouw: geen
kindernevendienst i.v.m. 1e zondag van de maand
8 oktober: onderbouw: Jennie en Marit, middenbouw: Andre en Joost, bovenbouw: Caroline
Leiding crèche
1 oktober: Agnes van der Nat, Evi van der Nat, Leon Treffers
8 oktober: Gerlinda Kant, Charonne Kant, Estelle Kant
Collecten
: 1. Christenen voor Israël, 2. Kerkrentmeesters, 3. Onderhoud kerk
Collecten volgende week: 1. Plaatselijk jeugdwerk, 2. Kerkrentmeesters, 3. Eigen
predikantsplaats
Kerkauto
: ochtend: Hille Hooghiemstra, tel. 44 26 86, avond: Ko Kraaij, tel. 44 28 25
Kerkauto volgende week: Gerrit van Drunen tel. 44 29 71
Bijbel leesrooster
Zondag 1 okt.: Mattheüs 20: 29 – 21: 9, maandag 2 okt. Mattheüs 21:10-22, dinsdag 3 okt.
Mattheüs 21:23-32, woensdag 4 okt. Ezechiël 18:1-13, donderdag 5 okt. Ezechiël 18:14-20,
vrijdag 6 oktober: Ezechiël 18:21-32, zaterdag 7 okt. Ezechiël 19:1-14, zondag 8 okt. Ezechiël
20:1-12
Meeleven elders verblijvende gemeenteleden:
In zorginstellingen buiten de gemeente verblijven op dit moment de volgende gemeenteleden:
Mevr. M.S. Kant-van Vugt, De Riethorst, Kloosterhoeve, Kloosterweg 1, 4941 EG
Raamsdonksveer
Mevr. D. de Zeeuw-van Pouderoijen en mw. van Stigt–van Tilburg: 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 Goezate, kamer 226, Raadhuislaan 4, 4251 VS Werkendam
Hetty Baks, St. Prisma, Eendengracht 3, 5074 MB Biezenmortel
Mevr. T. van Wijgerden–Bos Wijkestein, Azaleastraat 26, kamer 6, 4261 CW, Wijk en Aalburg
Onze koster
Van 19 september tot en met 4 oktober worden de kosterstaken waargenomen door Joost van
Gammeren. Kopieerwerk graag ruim op tijd inleveren! De Rietdekker 18, tel: 44 26 06,
mobiel: 0629318483
Koffiedrinken na de dienst
Vandaag is het de eerste zondag van de maand, dat betekent: elkaar ontmoeten in de hal van
de kerk onder het genot van koffie, thee of limonade.
De koffieschenksters zijn: Betsy van Nimwegen, Marjon Lankhaar en Sander Bouma

Beroepingswerk
Zoals we reeds eerder hebben gecommuniceerd bereiden we ons voor op het beroepingswerk.
Voorafgaande aan het moment dat er daadwerkelijk beroepen kan worden liggen er voor de
kerkenraad allerlei zaken waarop we ons hebben te bezinnen. In grote lijnen kunnen we
spreken van financiële, beleidsmatige en inhoudelijke vraagstukken. De kerkenraad maakt
hiervoor een stappenplan om ervoor te zorgen dat alles op het juiste moment aan de orde
komt. We roepen u, als gemeente, op ons te ondersteunen en ons werk op te dragen aan onze
liefdevolle Vader in de hemel.
‘In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie
ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest’( Efeziërs 2:21-22 ).
Handwerkclub
Op 5 oktober zal de handwerkclub weer bijeen komen in de Maaszaal. We beginnen om 13.00
uur tot ± 15.15 uur. Nieuwe leden van harte welkom!
Verkoop collectebonnen
A.s. maandag 2 oktober van 20.00 tot 21.00 uur zal de collectebonnenverkoop plaatsvinden in
het atrium van de kerk.
Het is daarnaast ook mogelijk collectebonnen te bestellen via email
collectebonnen@hervormdrijswijknb.nl, door het bestelformulier welke achterin in de kerk ligt
in te leveren of door telefonisch contact op te nemen met Mark van Berchum tel. 85 08 79.
Kaartenverkoop
Op 2 okt. zijn er weer kaarten te koop van de handwerkgroep. U vindt ons in het atrium van
de kerk, waar ook de collectebonnen worden verkocht. U kunt terecht tussen 20.00 en 21.00
uur.
Gebedskring
Op 3 oktober zal er gebedskring zijn bij Jennie Kant, tel. 44 26 54.
Bloemengroet
De bloemengroet gaat deze week naar de heer W. van Anrooij (Gherstkamp 26, 4284 ET).
Hij mocht afgelopen week thuiskomen uit het ziekenhuis.
Verkoop loten voor de winterfair
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor wat betreft de winterfair op 18 november in volle gang.
Op de oproep om loten te verkopen zijn jammer genoeg een gering aantal reacties
binnengekomen.
Toch hebben wij besloten om de grote verloting door te laten, zeker omdat dit een zekerheid
van inkomsten geeft! Hopelijk mogen we op uw medewerking rekenen als er een beroep op u
wordt gedaan!
Namens de commissie, Ammy, Diana en Marjon
Ontmoetingsmiddag ouderen
D.V. 10 okt. is er weer een ontmoetingsmiddag en wel in het Dijkhuis in Giessen.
Deze middag is de heer Jan van der Ent weer in ons midden die ons via een PowerPointpresentatie mee neemt op een fietstocht van Brielle naar de bron van de Maas op het Plateau
de Langres in Frankrijk. Vandaar naar het zuidwesten via Dijon om de Loire bij Decice te
bereiken. Daarna volgen we de Loire tot aan de Atlantische Oceaan. Via Bretagne, Normandië,
Côte Fleurie, Noord Frankrijk en België weer naar Nederland.
Het beloofd dus een interessante middag te worden en we hopen velen te ontmoeten.
U bent welkom vanaf 13.30 uur, we beginnen om 14.00 uur met koffie en thee. In de pauze is
er zo als gewoonlijk een hapje en een drankje. Ook is de kaartentafel van Herv. Rijswijk
aanwezig. Voor vervoer neemt u contact op met Tonny Besselink, tel: 44 19 56

Jeugddienst 'Open your eyes 2.0'
Zondag 8 oktober 2017 om 18.00 uur is er weer een jeugddienst in de Hervormde Gemeente
in Rijswijk. In de startdienst van 17 september jl. is het thema 'Open je ogen' behandeld. In
de jeugddienst zal spreker Pal Balogh aansluiting zoeken bij het verhaal van Bartimeüs in een
2.0 versie. Ons eigen ‘Light & Fire’ komt met en voor ons muziek maken. Looking forward, see
you!
Rock Solid weekend
Afgelopen zaterdag was weer de eerste avond van een nieuw Rock Solid seizoen. Kon je er
helaas niet bij zijn, niet getreurd we hebben er nog meer op de planning staan. Maar eerst
staat het Rock Solid weekend op 13 en 14 oktober op de planning. We verblijven dit jaar weer
op het Friendship van stichting Tienerfriends. Geef je alvast op bij de Rock Solid leiding, stuur
een berichtje naar Martin via 06-12 55 98 41 of de Rock Solid app. Meer informatie over het
weekend volgt binnenkort.
Namens de leiding van Rock Solid, Adriëlle, Sander, Pieter Jan, Erik, Jonathan en Martin.
Solid Friends
Hi guys!
Het is weer zover, het begin van het nieuwe Solid Friends-seizoen is aangebroken! Het wordt
niet zomaar een gezellige startdag, maar een bloedstollend begin van het nieuwe seizoen. De
jacht op elkaar is namelijk geopend. Gaat het lukken om uit elkaars handen te blijven? Of
wordt de spanning teveel?
Wij gaan graag de uitdaging met jullie aan, maar daar is lef voor nodig! Als jullie het
aandurven zien we jullie graag op 7 oktober om 14.30 uur bij 't Dijkhuis. Nemen jullie een
opgeladen mobiele telefoon, je fiets en € 8 mee?
Wil je daarnaast even doorgeven als je komt? Dat kan door een appje te sturen naar: tel.
0623953939 of een mailtje naar: eline.e@live.nl
Tot volgende week!
Vrouwenmiddag met high tea
De eerste bijeenkomst van dit seizoen is op dinsdagmiddag 10 oktober van 13.15-14.45 uur
in de Maaszaal van de Hervormde kerk in Rijswijk. Het thema is ‘Samen sterk’ en we willen
aan de hand van een aantal geloofsvragen/stellingen op papier een soort “speeddate” houden.
Er wordt een bijdrage gevraagd van € 2.00 p.p.; de commissie zorgt voor iets lekkers bij de
thee/koffie. Van harte welkom en vraag gerust een vriendin of buurvrouw mee! Graag vooraf
opgeven bij Heidi Kant (tel. 44 11 44 of heidi@kantoliehandel.nl) of Gerlinda Kant:
(tel. 44 16 32 of gerlinda23.GK@gmail.com).
Omdat we deze bijeenkomsten voortaan meer gezamenlijk als Hervormd en Gereformeerd
Giessen en Rijswijk willen organiseren, hebben we in de commissie nu ook alle 3 de kerken
vertegenwoordigd. De bijeenkomsten worden ook komend seizoen afwisselend in de 3 kerken
gehouden.
De vrouwencommissie
Bedankt
Bedankt voor alle kaarten en felicitaties met onze verjaardagen.
Kees en Annie Hakkers
Koor- en samenzangavond
Op zaterdag 7 oktober 2017 zullen drie Chr. Gemengde zangverenigingen een zangavond
verzorgen; te weten: ‘Halleluja’ uit Sprang Capelle, ‘Soli Deo Gloria’ uit Andel” en ‘Laudatio’ uit
Giessen-Rijswijk. Aanvang 19.30 uur.
Deze avond zal worden gehouden in de Hervormde Kerk aan de Maasdijk te Rijswijk.
Toegang is gratis, wel is er een collecte bij de uitgang.
‘Loop voor een huis’
Beste sponsors
Afgelopen zaterdag 9 september was dan uiteindelijk de lang verwachte dag. Als onderdeel
van Team Altena was het plan, om vijf keer de Col du Galibier op te hardlopen, in een totale
afstand van 50 kilometer. Op vrijdag was het nog 20 graden met een mooi zonnetje maar

zaterdag werd het anders. Vanwege de slechte voorspellingen werd de start vervroegd naar
7.00 uur. Echter na een uur begon het al te regenen en daalde de temperatuur snel. Op de top
(2642 m) was het rond het vriespunt met een stevige wind. Door de organisatie werd in
overleg met de Gendarmerie van Valloire continu de deelnemers en de route in de gaten
gehouden en werden zelfs wandelaars en fietsers van het parcours gehaald vanwege het weer.
Rond de middag kwam ik na ruim 40 kilometer en 5 uur te hebben hardgelopen voor de derde
keer aan op de top. De organisatie besloot rond dat tijdstip om de wedstrijd stil te leggen
vanwege de weersomstandigheden (ook sneeuwval) en voor de veiligheid van de nog
overgebleven deelnemers. Helaas mocht ik daardoor de laatste 9 kilometer niet meer afleggen.
Achteraf kijk ik terug op een bijzonder mooi evenement en in moeilijke omstandigheden lopen
maar dat is niets vergeleken bij de omstandigheden voor de mensen in Bangladesh die te
maken hebben met overstromingen en natuurgeweld.
Daarom ben ik zeer dankbaar voor jullie gulle donaties en zo mee te helpen aan het bouwen
van huizen. Hartelijk dank daarvoor. In de afgelopen jaren zijn er duizenden huizen gebouwd
en wij hebben te horen gekregen dat alle huizen die gebouwd zijn door Woord en Daad en
Worldfoundation nog allemaal staan!
Zoals de meeste van jullie weten is mijn motivatie en inspiratie gebaseerd op de Bijbelse
opdracht tot naastenliefde. Moge God ook jullie zegenen voor jullie deel aan het helpen van de
medemens.
Mede door jullie donatie mocht ik € 18.165,00 bijdragen aan het goede doel. De totale
opbrengst bedroeg € 871.062,00.
In de afgelopen jaren is er veel geld opgehaald, 5000 huizen gebouwd en d.m.v. een
microkrediet wordt het geld elke keer opnieuw geïnvesteerd en kan tot in lengte van jaren
voortgezet worden.
Door de Hervormde Gemeente van Rijswijk is opgebracht voor deze actie: € 197,90 bij de
avondmaalscollecte van 5 februari 2017.
Hartelijke groet, Bert den Hartog.
Psalmen- en gezangenboek
Tijdens de afscheidsdienst van ds. Heikoop is er een psalmboek in de kerk achtergebleven.
Het is van Coby Schaap en zij heeft dit ontvangen van de zondagschool ‘Het mosterdzaadje’.
Het kan afgehaald worden in de kosterskamer.

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

Collecteoverzicht september 2017
VERANTWOORDING SEPTEMBER 2017
COLLECTES
Kerkrentmeesters
Eigen Predikantsplaats
Energiekosten
Quotum Kerkrentmeesters
Onderhoud Kerk
Totaal Kerkrentmeesters

531,77
156,30
161,15
119,95
120,95
1.090,12

Zendingsbussen
Agapè - Werk van Nella Olieman in Rotterdam
Totaal Diaconie - af te dragen

113,95
88,05
202,00

Plaatselijk Jeugdwerk
Plaatselijk Ouderenwerk
Totaal Diaconie - plaatselijk werk

335,37
135,20
470,57

Contant geld
Collectebonnen
Totaal collectes

763,19
999,50
1.762,69

GIFTEN
Bloemengroet
Collecte huwelijksdienst

10,00
201,90

43,3%
56,7%
100%

