Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

Zondag 5 november 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorbereiding H.A.
Voorganger : kand. L. van den Dool,
Nederhemert
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 84: 1,2
Schriftlezing : Lukas 5:27-32
Thema
: Jezus’ missie roept
weerstand en overgave op

Avonddienst : 18.00 uur
Voorganger : kand. G.J. Anker,
Zwijndrecht
Organist
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Gezang 150 vers 1 en 2
Schriftlezing : Genesis 37: 12-36 en
Hebreeën 11 1-2 en 8-10

Kindernevendienst
5 nov.: onderbouw: Jolanda en Anna, middenbouw Denise en Quinty, bovenbouw: geen KND
12 nov.: onderbouw: Jennie en Marit, middenbouw Joëlle en Charonne, bovenbouw: Ria
Crèche
5 november: Jetty Verbeek, Jeanne van Geffen, Denise van Geffen
12 november: Winanda Kant, Dingena Versteeg, Wilma Bok
Collecten
: 1. Najaarszendingscollecte, 2. Kerkrentmeesters, 3. Eigen predikantsplaats
Collecten volgende week: 1. Binnenlands diaconaat, 2. Kerkrentmeesters, 3. Energiekosten
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
Woensdag 1 nov.: Psalm 65, donderdag 2 nov.: Psalm 116, vrijdag 3 nov.: Mattheüs 21:3344, zaterdag 4 nov.: Mattheüs 21:45–22:14, zondag 5 nov.: Psalm 38, maandag 6 nov.:
Mattheüs 22:15-22, dinsdag 7 nov.: Mattheüs 22:23-33, woensdag 8 nov.: Mattheüs 22:34-46
Collecte dankdag
De voorlopige opbrengst van de dankdagcollecte is 1967,80 euro.
Hartelijk dank voor alle bijdragen.
Bezinningsbijeenkomst Heilig Avondmaal
Op woensdag 8 november tussen 19.30–20.00 uur.
Vandaag, zondag 5 november, begint de voorbereiding op het avondmaal wat we als
gemeente mogen vieren op zondag 12 november. In deze week van voorbereiding wordt u van
harte uitgenodigd om woensdagavond 8 november de bezinningsbijeenkomst te bezoeken.
Deze bezinning zal voor iedereen een goede bijdrage leveren in de voorbereidingsweek. We
mogen ons als gemeente dankbaar bewust zijn van het voorrecht de dood van onze Verlosser
en Zaligmaker op deze wijze te gedenken. Zijn er voor u redenen die het aangaan aan het
heilig avondmaal in de weg staan, neem dan gerust contact op met uw wijkouderling.
Verkoop collectebonnen maandag 6 november
As. maandag 6 november van 20.00 uur 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 achter in de hal van de
kerk ligt, in te leveren of door telefonisch contact op te nemen met Mark van Berchum, tel.
85 08 79.
Kaartverkoop
Maandag 6 november van 20.00 uur tot 21.00 uur is er, naast de verkoop van
collectebonnen, ook de mogelijkheid om kaarten te kopen van de handwerkclub.

Koffiedrinken
Er is na de dienst gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van koffie, thee of limonade.
De gastvrouwen zijn: Lisa en Marjon
Allen van harte welkom.
Tienerbijeenkomst
Wanneer: zondag 5 november
Wie: Tieners van de 1e, 2e en 3e klas van de middelbare school
Waarover: ‘Heilig’ door het lint...
Ben je ook wel eens boos? Dan weet je dat er veel soorten boosheid zijn. Vandaag staan we
tijdens de tienerbijeenkomst stil bij het verschil tussen egoïstische en heilige boosheid. Heilige
boosheid komt van God en kan jou de energie geven om iets te veranderen of recht te zetten
in vriendschap of onrechtvaardige situaties.
Kinderclub
Maandag 6 november tussen 18.30-19.45 uur is er club voor kinderen van groep 4, 5 en 6.
Rock Solid
Zaterdag 11 november is er weer een nieuwe Rock Solid-avond met als thema ‘Who’s Jesus?’.
Op deze avond gaan we ontdekken wie Jezus is. Wij zien jullie graag 5 november in de
Hervormde kerk in Rijswijk, jullie zijn welkom vanaf 19.15 uur.
Groeten, de Rock Solid leiding
Follow Me
Op dinsdag 7 november gaan we het onderwerp: Het gebed, onze Vader, God als Vader en zijn
Schepping, behandelen. We zitten in het jeugdhonk en beginnen om 18.45.
Tot dan Ben en Laura
Winterfair 18 november 2017
De voorbereidingen voor de jaarlijkse winterfair zijn in volle gang. Graag willen wij u nogmaals
verwijzen naar aangehechte opgave-brief voor uw medewerking. Gezien de lange dag, kunnen
wij uw medewerking gebruiken. Ook zoeken wij nog taartenbakkers....
Wie heeft er een of meerdere etagères, die wij mogen gebruiken tijdens de winterfair? Wij
horen het graag! Vergeet u niet in te schrijven op de heerlijke erwtensoep?
Hartelijke groet,
Ammy, Diana en Marjon (marjon31arie@ziggo.nl of 0183-442049)
Vrijwilligers gezocht voor schoonhouden kerk
En nog steeds hebben we een tekort aan vrijwilligers voor het schoonhouden van de kerk.
We kunnen nog steeds gemeenteleden gebruiken op de maandagmiddag 1 keer in de vier
weken.
Met ingang van 2018 is er een maandaggroep die nog maar uit drie personen bestaat, en dat
is echt te weinig. Hooguit 1½ uur zijn we bezig. De werkzaamheden verdelen we onder de
mensen die er dan zijn, stofzuigen, stoffen, ramen zemen, stoelen afborstelen etc.
Mochten er soms mensen zijn die liever in de avonduren hun steentje bijdragen, dan kunnen
we met elkaar kijken of dat een oplossing is. En mocht er soms iemand zijn die
handdoeken/theedoeken en vaatdoekjes zou willen wassen omdat werken in de kerk een te
grote opgave is dan horen we dat graag, en kunnen we overleggen hoe we dat gaan doen.
Wij hopen deze keer écht op reacties. Jetty Duizer: 44 16 87 of Hillie van Breugel: 44 24 58.

High tea/vrouwenmiddag
Dames opgelet: donderdagmiddag 23 november is de volgende vrouwenmiddag met Klary van
Veen. Nadere info volgt.

Verjaardag
Op zaterdag 7 november Mevr. K Groeneveld–Smits, Zesmorgen 21, 4284 EW, 82 jaar te
worden. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst in het nieuwe levensjaar.
Medeleven elders verblijvende gemeenteleden
In zorginstellingen buiten de gemeente verblijven op dit moment de volgende gemeenteleden:
Mevr. M.S. Kant-van Vugt, ‘Kloosterhoeve’, Kloosterweg 1, 4941 EG Raamsdonksveer
Mevr. D. de Zeeuw-van Pouderoijen ‘Lemmenskamp’, Weth. de Joodestraat 2, 4285 CD te
Woudrichem
Mevr. 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, Dorpsstraat 58, verblijft in Minckelerstraat 9, 4816 AD, Breda
Mevr. W van Hattem- Vogel, ‘Goezate’, kamer 226, Raadhuislaan 4, 4251 VS Werkendam.
Hetty Baks, St. Prisma, Eendengracht 3, 5074 MB Biezenmortel
Mevr. T. van Wijgerden–Bos ‘Wijkestein’, kamer 6, Azaleastraat 26, 4261 CW, Wijk en Aalburg
Mevr. De Jong. ZC ‘Altenahove’, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk
Kinderkerstfeest
Dit jaar zijn alle kinderen (en natuurlijk ouders, opa's, oma's etc.) weer van harte uitgenodigd
voor het kinderkerstfeest! Het kinderkerstfeest is nu niet op 1e kerstdag, maar
op zaterdagavond 23 december. De dienst zal gewoon om 18.00 uur starten.
Tijdens de club en kindernevendienst zullen er uitnodigen uitgedeeld worden met opgavestrook waarmee je jezelf tot 14 november op kunt geven!
Groetjes van de leiding van de kindernevendienst en de club
Bloemengroet
De bloemengroet van de gemeente gaat deze week naar mevr. Joke Sonnema.

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

