Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

Zondag 3 september 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur H.A.
Voorganger : ds. W.H.B. ten Voorde,
Nunspeet
Organist
: Adriaan van Wijk
Aanvangslied : Psalm 105: 1 en 2
Schriftlezing : Johannes 1: 29-36.

Avonddienst : 18.00 uur voortzetting
viering en dankzegging H.A.
Voorganger : ds. W.H.B. ten Voorde,
Nunspeet
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Psalm 98: 1
Schriftlezing : 1 Petrus 2: 1-5 en 9 en 10
en Openbaring 1: 4-6.

Kindernevendienst 3 september
Onderbouw: Jennie en Marit, Middenbouw: Wendy en Joost; Bovenbouw: Caroline
Kindernevendienst 10 september
Onderbouw: Jolanda en Iris, Middenbouw: Andre en Thom, Bovenbouw: Ria
Collecten
: 1. Agapè, 2. Kerkrentmeesters, 3. Onderhoud kerk
Collecten volgende week: 1. Plaatselijk jeugdwerk, 2. Kerkrentmeesters, 3. Eigen
predikantsplaats
Kerkauto
: Ochtend: Hille Hooghiemstra, tel. 44 26 86, middag: Ko Kraaij, tel. 44 28 25
Kerkauto volgende week: Gerrit van Drunen, tel. 44 29 71
Bijbel leesrooster
Zondag 3 sep.: Psalm 1, maandag 4 sep.: Lucas 10:38-42, dinsdag 5 sep.: Lucas 11:1-4,
woensdag 6 sep.: Lucas 11:5-13, donderdag 7 sep.: Lucas 11:14-26, vrijdag 8 sep.: Lucas
11:27-32, zaterdag 9 sep.: Lucas 11:33-36, zondag 10 sep.: Psalm 119:49-56
Avondmaalscollecte
Nellie Oliemans uit Nieuwendijk werkt voor Agapè onder straatjongeren in Rotterdam.
De Avondmaalscollecte van deze zondag is bestemd voor dit project.
Deze collecte van harte bij u aanbevolen.
Gebedskring
Dinsdag 19.00 uur bij Jennie Kant, Lijster 12.
Huwelijk
Op vrijdag 15 september hopen Michel de Cloe en Dieke van Tilborg elkaar het jawoord te
geven. Om 18.30 uur zal de kerkelijke inzegening plaatsvinden in de Hervormde Kerk te
Rijswijk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! De dienst zal geleid worden door ds. Bert-Jan
Mouw. Michel en Dieke zullen gaan wonen op De Hoepelmaker 23, 4284 VX Rijswijk.
PCOB Afd. Giessen-Rijswijk
Na de zomerstop komen we woensdag 6 september weer bij elkaar in de Nijenburcht,
Koperwiek 51 in Rijswijk.
Deze middag wordt een foto/video verslag gepresenteerd van de midweek en de dagtocht
2017. Na de pauze worden 3 ronden bingo gespeeld.
Ook niet-leden zijn van harte welkom. We beginnen om 14.00 uur.

Verjaardagen
Op 6 september de heer M.K. Westerlaken, Gherstkamp 17, 4284 ES 83 jaar.
Op 11 september de heer T. van Helden, Burg. Mr. J.N. Scholtenplein 8, 4284 EK 84 jaar en
eveneens op 11 september: de heer C.L. Hakkers, Nieuwstraat 7, 4284 VJ 83 jaar.
Allen vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst in het komende
levensjaar.
Bloemengroet
De bloemengroet gaat deze keer naar mevr. Van Stigt, Weth. De Joodestraat 2, 4285 CD
Woudrichem.
Bedankt!
Betsy en ik kijken met veel plezier terug op het afscheid van Rijswijk. We vonden de
afscheidsavond heel gezellig en geslaagd. We hebben het bijzonder gewaardeerd dat er zoveel
gemeenteleden kwamen. Hartelijk dank voor alle warme woorden, alle kaarten en cadeaus,
voor het herinneringsboek met A4-tjes en voor het prachtige schilderij. We kijken ook
dankbaar terug op de afscheidsdienst zondagmiddag en de ontmoetingen daarna buiten in het
zonnetje. Na afloop hebben we het gigantische bloemstuk in de auto gekregen (gestut met
enkele koffers en tassen) en zwaaide de kerkenraad ons uit. Fijn dat we onze tijd in Rijswijk op
zo’n mooie manier konden afsluiten. Maar bovenal dank aan God voor Zijn zegeningen en Zijn
leiding. Dankt God in alles! (ons nieuwe adres is: Jaap Bergmanstraat 3, 2221 BM Katwijk aan
Zee) Een hartelijke groet vanuit Katwijk, ook namens Betsy en de kinderen.
Ds. D.M. Heikoop
Samen aan tafel met alleenstaanden
D.V. dinsdag 5 sept. bent u weer van harte welkom in de Maaszaal van de Herv. Kerk in
Rijswijk. Daar hopen wij u weer een heerlijke maaltijd aan te bieden, natuurlijk zijn nieuwe
gasten van harte welkom, maar wilt u zich dan wel even opgeven bij : Rika tel: 441131 of
Hillie tel: 442458
U bent welkom tussen 12.00 uur en 12.15 uur en wij vragen u vriendelijk om, zo mogelijk,
€ 5.00 gepast te betalen.
Regelmatig krijgen we van gemeenteleden die een groente- en fruittuintje bezitten producten
aangeboden waar we hen natuurlijk heel hartelijk voor bedanken.
Oproep nieuwe clubleiding
Omdat we vorig seizoen afscheid hebben genomen van 2 mensen van de leiding, houdt dat in
dat we dit seizoen met een minimale bezetting starten. Dit betekent concreet dat we met 2
groepen gaan draaien (groep 4, 5, 6 en groep 7 en 8). We draaien elke groep om de week,
omdat alle leiding ingezet moet worden. We zouden dit graag anders zien! Dus bij deze de
vraag: We zijn op zoek naar mannen/vrouwen/jongeren die het leuk vinden om met de
kinderen (van onze gemeente en ook daarbuiten) te knutselen, te praten en te leren over de
Bijbel.
De groepsindeling wordt als volgt:
Groep 4, 5, 6 op maandagavond om de 2 weken van 18.30 tot 19.45 uur (Grace, Ankie, Elike)
Groep 7 en 8 op vrijdagavond om de 2 weken van 19.15 tot 20.45 uur (Jantine, Ankie, Elike)
We zouden graag een beroep op u/jou doen, zodat de kinderen naar de club kunnen blijven
gaan de aankomende jaren! Als u/jij vragen hebt: graag zien wij een mail naar
westerlaken8@hotmail.com of bel 501070 (Elike) of spreek even iemand van de leiding aan.

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: In de Lemmenskamp,
Weth. De Joodestraat 2, 4285 CD te Woudrichem
De heer Van Stigt: Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC te Almkerk

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

Aankomende gezinsdienst
Zondag 17 september is er weer een gezinsdienst. Dit is tevens de startdag van het
winterwerk. Dit keer is het thema 'Open je ogen' en lezen we Johannes 9.
We kijken vaak alleen maar naar wat we willen zien en wat in ons straatje past. Wanneer zijn
we bereid om dingen op ons in te laten werken die we in eerste instantie niet zien? Staan we
open voor nieuwe ervaringen of ontdekkingen en durven we daardoor de ander echt in de ogen
te kijken?
Gospelkoor Chananja o.l.v. Peter Koetsveld zal tijdens de dienst enkele liederen zingen.
We hopen u en jullie allemaal weer te ontmoeten tijdens en na de dienst.
Groeten, de gezinsdienstcommissie.

Startzondag 17 september 2017 met als thema ‘Open je ogen’
Na de succesvolle startdagen van de afgelopen jaren, willen wij ook dit jaar een startzondag
voor het nieuwe winterseizoen organiseren. Reserveer op 17 september niet alleen tijd voor de
ochtenddienst, maar houdt deze zondag ook rekening met koffiedrinken, een keuzeprogramma
en een hapje eten met elkaar. De startzondag is voor alle leden van de kerk, zowel jong als
oud en wij hopen op een goede opkomst. Het eten is ongeveer vanaf 14.00 uur. Voor nadere
informatie zie de poster bij de ingang van de kerk op het prikbord. Graag het aantal
deelnemers opgeven bij Arjan van der Nat (pomsidou@hetnet.nl) of Gerben Kant
(famgkant@ziggo.nl)
Oh, om alvast in het thema te komen willen we jullie vragen om naar het onderstaande plaatje
te kijken. Wat denk je welk tafelblad is groter? Open je ogen! (meet thuis maar eens even na).

Winterfair op D.V. zaterdag 18 november 2017
Inmiddels is de datum voor onze jaarlijkse winterfair bekend. Zaterdag 18 november zal deze
weer worden gehouden in onze kerk.
Vorig jaar hebben wij voor het eerst met gemeenteleden bloemstukjes, windlichten en
fruitbakjes etc. gemaakt. Dit zouden wij dit jaar verder willen uitbreiden. Dus vindt u het leuk
om hieraan mee te helpen: noteer vrijdag 17 november alvast in de agenda.
Over de loterij hebben wij uitvoerig gesproken. Natuurlijk willen wij dit element erin houden,
maar dit kan niet zonder verkopers. Een (klein) aantal gemeenteleden is hierin actief, maar
zeker hiervoor geldt: vele handen maken licht werk. Dus denk er eens aan om bijvoorbeeld
loten te verkopen in uw eigen straat e/o familiekring. Laat het ons weten als u dit wil doen!
Ideeën zijn uiteraard altijd welkom. Spreek ons aan of mail naar marjon31arie@ziggo.nl of
jdsmj.westerlaken@ziggo.nl. Hopelijk kunnen we er met elkaar weer een mooie dag van
maken.
Hartelijke groet namens de commissie,
Ammy Besselink, Diana Westerlaken en Marjon Lankhaar

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

