Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

Zondag 10 september 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : de heer J.L. den Toom,
Giessenburg
Organist
: Timo van de Berg
Aanvangslied : Psalm 108: 1 en 2
Schriftlezing : 1. Genesis 18: 20-33
Genesis 19: 27-29
2. Openbaring 8: 1-7a

Avonddienst : 18.00 uur
Voorganger : ds. Chr. van Andel
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Gezang 265: 1, 2 en 5
Schriftlezing : Psalm 11
Tekst
: Psalm 11: 3

Kindernevendienst voor alle groepen
10 september: onderbouw: Jolanda en Iris, middenbouw: Andre en Thom, bovenbouw: Ria
17 september: onderbouw: Annette B en Danine.
I.v.m. gezinsdienst geen kindernevendienst midden- en bovenbouw
Crèche
10 september: Wilma, Greta, Antoinette
17 september: Jetty, Jeanne, Denise
Collectes
: 1. Plaatselijk jeugdwerk, 2. Kerkrentmeesters, 3. Eigen predikantsplaats
Collectes volgende week: 1. Plaatselijk jeugdwerk, 2. Kerkrentmeesters, 3. Energiekosten
Kerkauto
: Gerrit van Drunen, tel. 44 29 71
Kerkauto volgende week: Teus Smits, tel. 44 14 45
Bijbel leesrooster
Zondag 10 sept.: Psalm 119:49-56, maandag 11 sept.: Lucas 11:37-54, dinsdag 12 sept.:
Lucas 12:1-12, woensdag 13 sept.: Lucas 12:13-21, donderdag 14 sept.: Lucas 12:22-34,
vrijdag 15 sept.: Lucas 12:35-48, zaterdag 16 sept.: Lucas 12:49-53, zondag 17 sept.: Psalm
119:57-64
Huwelijksjubileum
Op D.V. 20 september hopen de heer en mevr. Elshout-Koele, Maasdijk 21a, 4284 VA, 40 jaar
getrouwd te zijn. Gods zegen toegewenst en wij hopen dat u nog vele jaren samen mag zijn.
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.
Verjaardagen
11 september Dhr. T van Helden, Burg. Mr. J.N. Scholtenplein 8 4284 EK, 84 jaar
11 september Dhr. C L Hakkers, Nieuwstraat 7, 4284 VJ, 83 jaar
15 september Mevr. W. van Hattem-Vogel, Zorgcentrum Goezate, kamer 226, Raadhuislaan 4,
4251 VS Werkendam, 91 jaar.
16 september Hettie Baks, Hooghoutseweg 3, 5074 NA Biezenmortel
Allen vanaf deze plaats Gods zegen toegewenst in het komende levensjaar.
In het ziekenhuis
Vorige week zaterdag is de heer W. van Anrooij, Gherstkamp 26, 4284 ET, opgenomen in het
Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Hij is in afwachting van een operatie in het Erasmus MC in
Rotterdam.

Overleden
Op 3 september jl. is, in de leeftijd van 75 jaar, overleden Govert Jan (Goof) van Stigt. De
heer en mevr. Van Stigt hebben jarenlang aan de Zesmorgen gewoond. De laatste tijd verbleef
de heer Van Stigt in Altenahove in Almkerk terwijl mevr. Van Stigt in de Lemmenskamp in
Woudrichem verblijft. Na een dankdienst voor zijn leven is de heer Van Stigt afgelopen vrijdag
vanuit onze kerk begraven op de algemene begraafplaats aan de Veldweg. Wij wensen zijn
vrouw, zoon, kleinkinderen en andere naasten veel sterkte toe de komende tijd.
Winterfair
Op de winterfair die op zaterdag 18 november gehouden wordt, zal ook een (hopelijk
uitgebreide) kledingbeurs aanwezig zijn. Deze keer met een assortiment aan winterkleding en
accessoires, zodat u ook in het najaar voordelig leuke dingen kunt vinden!
Het streven is om het jeugdhonk helemaal te kunnen vullen en daarom de vraag of u leuke,
bijdetijdse, nette overtollige kleding bij Agnes van der Nat in wil leveren, tel. 44 33 95.
Mocht brengen een probleem zijn, dan haal ik het bij u op.
Bij voorbaat al heel hartelijk bedankt!
Overzicht ouderenmiddagen
10 oktober: Jan van de Ent, PowerPoint-presentatie fietstocht Maas en Loire, Dijkhuis Giessen.
Aanvang 14.00 uur.
14 november: De heer T. Schipper, Tussen kunst en kitsch, Maaszaal Herv. Kerk Rijswijk.
Aanvang 14.00 uur.
21 december: kerstviering, Ger. Kerk Rijswijk. Aanvang 16.00 uur.
13 februari: De heer H. Blokland, Muziekinstrumenten, Maaszaal Herv. Kerk Rijswijk. Aanvang
14.00 uur.
27 maart: paasviering, Ger. Kerk Rijswijk. Aanvang 14.00 uur.
10 april: maaltijd en bingo, Dijkhuis Giessen. Aanvang 17.00 uur.
Verdere mededelingen komen t.z.t. op de Nieuwsbrief.
Kinderclub
Hoi jongens en meisjes!
De zomervakantie is weer voorbij… de scholen zijn weer begonnen en ook de club gaat weer
starten!
Zit je in groep 4, 5, 6, 7 of 8 van de basisschool of heb je deze leeftijd en zit je op een andere
school, dan ben je om de week van harte welkom op de volgende avond:
Groep 4 + 5 + 6: maandagavond om de week (start 18 september) van 18.30 - 19.45 uur.
Groep 7 + 8: vrijdagavond om de week (start 29 september) van 19.15 tot 20.30 uur
Wat doen we tijdens het clubuur? Er zal een Bijbelvertelling gedaan worden en we zullen gaan
knutselen of een spel gaan doen.
Ben je nieuwsgierig geworden of heb je er net als de leiding erg veel zin in om gezellig samen
te zijn? Kom dan gewoon een keertje langs om te kijken! En neem gerust je
vrienden/vriendinnen mee, ook als die niet naar de kerk komen. Heb jij (of je ouders) vragen,
mail gerust naar westerlaken8@hotmail.com (Elike).
Ankie, Elike, Grace, Jantine
Handwerkgroep
De handwerkgroep begint weer op 21 september in de Maaszaal vanaf 13.00 uur.
Mededeling van de 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: 442606, mobiel: 0629318483
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`
Gesprekskring
Lieve zusters, een nieuw seizoen staat voor de deur. Nieuw begin, nieuwe kansen. De één kijkt
er naar uit, de ander ziet er tegenop.
Op onze gesprekskring-avonden op maandag willen we ons geloof verdiepen, maar wat we ook
belangrijk vinden is, dat we elkaar steunen in geestelijke en praktische zaken.
We houden deze avonden 1 x in de drie weken en wie zich bij ons aan wil sluiten is van harte
welkom. We beginnen op 18 september in de Maaszaal. Om 19.45 uur staat de koffie of thee
klaar en we stoppen zo rond 21.45 uur.
We praten bij, zingen wat en bespreken een hoofdstuk uit een boekje.
We bidden, dat God het komende seizoen zal zegenen, zodat we kunnen groeien in kennis en
wijsheid, maar ook in liefdebetoon.
Hartelijke groet, namens de stuurgroep: Jenny de Fijter, Nelly van Gammeren, Corry Kant,
Coby Schipper
Bloemengroet
De bloemengroet gaat deze week naar mevr. T. van Wijgerden, Zorgcentrum Wijkestein,
Azaleastraat 26, 4261 CW Wijk en Aalburg.
Startdag
Volgende week zondag 17 september is het de startdag voor het nieuwe seizoen.
Het thema is: ‘Open je ogen’. Om 9.30 uur is er een gezinsdienst om vervolgens gezamenlijk
koffie, thee of wat fris te drinken.
Daarna gaan we het thema op een leuke ontspannen manier verder uitwerken.
En om 14.00 uur sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd.
Voor de dienst hoef je je natuurlijk niet op te geven,maar voor het vervolgprogramma willen
we jullie vragen op te geven met hoeveel personen je komt. Dit kan bij Gerben Kant:
famgkant@ziggo.nl of tel. 44 16 32.
Of bij Arjan van der Nat: Pomsidou@hetnet.nl of tel. 44 33 95.
Dit kan tot uiterlijk maandag 11 september. Dat is dus morgen, dus doe het snel.
We adviseren iedereen wel makkelijke schoenen aan te doen, omdat we o.a. door het gras
gaan lopen. Voor degene die wat slechter ter been zijn, is er ook een programma.
Om alvast in het thema te komen vragen we je om naar onderstaande figuur te kijken…
Is het nu een tweepoot of een driepoot? Ja, hoe kijk je er tegen aan?
Dit en nog veel meer zondag 17 september startdag Herv Gem. Rijswijk.

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

VERANTWOORDING AUGUSTUS 2017
COLLECTES
Kerkrentmeesters

645,77

Eigen Predikantsplaats

206,15

Energiekosten

36,40

Quotum Kerkrentmeesters

208,05

Onderhoud Orgel

141,05

Totaal Kerkrentmeesters

1.237,42

Zendingsbussen

100,45

Kerk in Actie: Zomerzendingscollecte

228,92

Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg

168,95

Totaal Diaconie - af te dragen
Plaatselijk Jeugdwerk
Diaconaal Quotum
Totaal Diaconie - plaatselijk werk

Contant geld
Collectebonnen
Totaal collectes

498,32
40,25
256,95
297,20

1.036,94

51,0%

996,00

49,0%

2.032,94

100%

GIFTEN
Bloemengroet

10,00

Bloemengroet

10,00

Gift Kerkrentmeesters

10,00

