Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

Zondag 8 oktober 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Drs, A.L. Kornaat, Klundert
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Gezang 184 vers 4 en 5
Schriftlezing : Hebreeën 4 vers 1-13

Avonddienst : 18.00 uur Jeugddienst
Voorganger : De heer P.Balogh
Liturgie aanwezig

Volgende week zondagmorgen liturgie aanwezig
Kindernevendienst
Groepen 1 – 4: Jennie en Marit
Groep 5 – 8 geen kindernevendienst i.v.m. school-kerk-gezinsdienst in de Hervormde Kerk te
Giessen
Crèche
8 oktober: Gerlinda Kant, Charonne Kant, Estelle Kant
15 oktober: Carolien Kant, Heidi Kant, Mirjam Elshout
Collecten
: 1. Plaatselijk jeugdwerk, 2. Kerkrentmeesters, 3. Eigen predikantsplaats
Collecten volgende week: 1. Kerk in actie, 2. Kerkrentmeesters, 3. Energiekosten
Kerkauto
: Gerrit van Drunen, tel. 44 29 71
Kerkauto volgende week: Teus Smits, tel. 44 14 45
Bijbel leesrooster
Zondag 8 okt. Ezechiël 20:1-12, maandag 9 okt. Ezechiël 20: 13-26, dinsdag 10 okt. Ezechiël
20: 27-38, woensdag 11 okt. Ezechiël 20_ 39-44, donderdag 12 okt. Ezechiël 21: 1-12, vrijdag
13 okt. Ezechiël 21: 13-22, zaterdag 14 okt. Ezechiël 21: 23-32, zondag 15 oktober Ezechiël
21: 33-37
Gesprekskring
Aanstaande maandag hopen we weer bij elkaar te komen in de Maaszaal, inloop 19.45 uur.
Denken jullie eraan geld mee te nemen voor het boekje, het w en w potje (wel en wee)
en de koffiebijdrage; bij elkaar € 20,00. Graag tot ziens.
Bijbelkring
Woensdag 11 oktober om 19.30 uur Bijbelkring in de consistorie.
We behandelen dan les 7 uit Jacobus 5. Tot woensdag, Jan Pullen.
Kinderclub
Vrijdag 13 oktober van 19.15 – 20.30 uur is er club voor kinderen van groep 7 en 8.
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
Op 13 en 14 oktober staat het Rock Solid weekend op de planning. We verblijven dit jaar weer
op het Friendship van Stichting Tienerfriends. Geef je op bij de Rock Solid leiding, stuur een
berichtje naar Martin via tel. 06-12 55 98 41 of de Rock Solid app.
Namens de leiding van Rock Solid, Adriëlle, Sander, Pieter Jan, Erik, Jonathan en Martin
Vakantie Bijbel Club
Dit jaar is de Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk op dinsdag 17 oktober.
De Vakantie Bijbel Club is bedoeld voor alle kinderen uit Giessen, Rijswijk maar ook uit de
omliggende dorpen, die op de basisschool of speciaalbasisonderwijs zitten.
We starten om 11.00 uur en het duurt tot 15.30 uur.
De deur gaat om 10.45 uur open, waarna we beginnen met inschrijven, om zo om 11.00 uur
te kunnen starten.
De kosten zijn € 2,00 per kind. Locatie: CBS de Parel, Kruisstraat 31 te Rijswijk.
We hebben weer een mooi programma in elkaar gezet, met voor elk wat wils.
De kinderen worden gebracht door ouders/verzorgers tussen 10.45 uur en 11.00 uur en
mogen om 15.30 uur weer worden opgehaald. In de tussentijd hebben we theater, lekker
eten, liedjes zingen, Bijbelverhaal luisteren, bidden, spellen doen en nog veel meer.
Graag sportieve kleren aandoen en gymschoenen meebrengen!
Kom je ook? Breng gerust je vriendje/vriendinnetje/neefje/nichtje mee.
We hopen jou samen met nog vele andere kinderen te zien op dinsdag 17 oktober as!
Voor de laatste info kijk op onze facebookpagina: facebook.com/vbcgiessen.rijswijk
Groetjes, de Leiding van de Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk
Linda, Elike, Mieke, Jedidja, Angelina, Wilma en Angelique
Follow Me
Aanstaande dinsdag 10 oktober Follow Me, onderwerp: God is alwetend…Dat is een
onmenselijk onderwerp. Van 18.45-19.45 uur. Ik ben nieuwsgierig wie hier op af komt… Laura
Ouderenmiddag
Dinsdag 10 oktober is er weer een Ouderenmiddag in het Dijkhuis in Giessen om 14.00 uur.
Zie kerkbode voor meer informatie.
Familie den Toom
Zondag 15 oktober zijn in de morgendienst, naast Ds. N.W. van den Houten, ook Kees en
Rahel den Toom in deze dienst aanwezig.
Tijdens deze dienst zullen zij het e.e.a. vertellen over hun werk in Zwitserland.
Na de dienst kunt u hen ontmoeten onder het genot van koffie, thee of fris.

Vrouwenmiddag met high tea
De high tea op dinsdag 10 oktober gaat helaas niet door vanwege te weinig aanmeldingen.
Informatie over een volgende datum komt later.
Rommelmarkt
Misschien hebben jullie het al opgemerkt, maar op de 3e zaterdag van de maand worden geen
spullen meer ingenomen op De Hoofdgraaf in Andel. Na vele jaren is opslag niet meer mogelijk
in de loods van de familie Van der Stelt, in verband met sloop oude en nieuw te bouwen loods.
Natuurlijk zijn wij dankbaar dat dit een lange periode wel mogelijk was! Ook de heren Henk
van Giessen en Huib van Anrooij willen wij bedanken voor de vele uurtjes die zij jarenlang in
deze klus hebben gestoken. Achter de schermen wordt momenteel naar een passende
oplossing gezocht. Mocht u hierover ideeën/tips hebben, dan horen wij het graag. Ook willen

wij vragen om zaken die geschikt zijn voor de verkoop op de rommelmarkt te bewaren, totdat
voor opslag een oplossing is gevonden. Voor dit moment hopen wij jullie voldoende te hebben
geïnformeerd!
Hartelijke groet, Ammy, Diana en Marjon
Bedankt
Allen die mij verrast hebben op mijn verjaardag, hartelijk bedankt!
We zijn dankbaar dat we dit nog samen mochten beleven en danken God voor zoveel genade.
Groot is Uw trouw o Heer!
Een hartelijke groet, Jan en Teuntje Pullen.
Bloemengroet
De bloemengroet gaat deze week naar fam.

C.M. Kant, Koperwiek 20.

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

