Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

Zondag 12 november 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur Bediening
Heilig Avondmaal
Voorganger : Ds. G.J. Wisgerhof,
Amersfoort
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Psalm 84 : 1 en 2
Schriftlezing : Mattheüs 11: 25-30

Avonddienst : 18.00 uur Voortzetting
Heilig Avondmaal en Dankzegging
Voorganger : Ds. S. Jumelet, Zaltbommel
Organist
: Adriaan van Wijk
Aanvangslied : Psalm 46: 1
Schriftlezing : Psalm 14

Kindernevendienst
12 nov.: onderbouw: Jennie en Marit, middenbouw: Denise en Charonne, bovenbouw: Ria
19 nov.: onderbouw: Hanneke en Danine, middenbouw en bovenbouw: geen KND i.v.m.
gezinsdienst
Crèche
12 november: Winanda Kant, Dingena Versteeg, Wilma Bok
19 november: Agnes van der Nat, Evi van der Nat, Leon Treffers
Collecten
: 1. Binnenlands diaconaat, 2. Kerkrentmeesters, 3. Energiekosten
Collecten volgende week: 1. Plaatselijk ouderenwerk, 2. Kerkrentmeesters, 3. Quotum
kerkrentmeesters
Kerkauto
: Gerrit van Drunen, tel. 44 29 71
Kerkauto volgende week: Teus Smits, tel. 44 14 45
Bijbel leesrooster
Zondag 12 november: Jesaja 48:1-1, Maandag 13 november: Jesaja 48:12-22, Dinsdag 14
november: Jesaja 49:1-13, Woensdag 15 november: Jesaja 49:14-26, Donderdag 16
november: Psalm 88, Vrijdag 17 november: Mattheüs 24:1-14, Zaterdag 18 november:
Mattheüs 24:15, Zondag 19 november: 2 Tessalonicenzen 1:1-12
Gezinsdienst
Zondag 19 november a.s. hopen wij in de ochtend weer een gezinsdienst met elkaar te
houden. In deze dienst zal voorgaan kandidaat C. van de Voorde uit Ridderkerk.
Muziekvereniging ‘Kunst en Vriendschap’ zal medewerking verlenen aan deze dienst.
Naderhand kunt u koffie/thee drinken.
Kinderclub
Vrijdag 17 november tussen 19.15-20.30 uur is er club voor kinderen van groep 7 en 8.
Handwerkclub
D.V. donderdag 16 november is er weer handwerkclub. Vanaf 13.00 uur bent u welkom.
Ook hebben we weer nieuwe kaarten met foto’s, gemaakt door Ria van Tilborg.
Gebedskring
Op dinsdag 14 november zal er gebedskring zijn bij Jennie Kant, Lijster 12.
Aanvang 19.00 uur.
Be connected
Zondag 12 november tussen 19:30-20:30 uur is er Be connected bij Reinier en Denise van de
Wetering, Jagerspad 17.
Ontmoetingsmiddag ouderen
D.V. 14 november is er in de Maaszaal van onze kerk een Ouderenmiddag gepland.
Deze middag zijn in ons midden de heer en mevrouw P. Schipper uit Tiel die het gaan hebben
over kunst en kitsch.

U kunt oude spulletjes van zilver of aardewerk, schilderijtjes (met signatuur) etc. meenemen
zodat de heer Schipper, tijdens de PowerPoint-presentatie over antiek, in de boeken duikt om
te ontdekken of de meegebrachte artikelen waarde hebben.
En misschien zit er nog wel een mooi verhaal aan vast zit.
Sieraden worden deze middag niet besproken.
De middag begint om 14.00 uur zoals u gewend bent met koffie en thee.
U bent van harte welkom. Voor vervoer neemt u contact op met Tonny Besselink tel: 44 19 56
Ook de kaartentafel is aanwezig.
De ouderencommissie.
Winterfair
Op zaterdag 18 november zal onze jaarlijkse Winterfair weer worden gehouden. Nieuw dit jaar
is de kledingbeurs. Tevens zullen diverse woondecoraties, bloemen, planten, boeken etc. te
koop worden aangeboden. Ook kunt u meedoen aan diverse raadspelletjes. Daarnaast zal onze
“huis” kaaskraam vanaf 13.00 uur aanwezig zijn. Natuurlijk staat de koffie/thee weer klaar met
een stukje taart of kunt u genieten van een heerlijke kop erwtensoep of broodje hamburger.
Vanaf 10.00 tot 17.00 uur bent u allen van harte welkom. Vanaf 19.30 zal het Rad van
Avontuur weer gaan draaien met leuke prijzen. Omstreeks 22.30 uur zal de trekking van de
huis-aan-huis loten worden verricht!
Groeten, Ammy, Diana en Marjon
Van de zendingscommissie
D.V. 30 november hoopt Rahel den Toom haar 48e verjaardag te vieren.
Toen Kees en Rahel met hun gezin in oktober in onze kerk waren, hebt u vernomen dat zij een
kaartje erg waarderen.
Dus wilt u haar verrassen met een kaart is hier het adres: Mevr. R. den Toom,
Schönenhofstrasse 5, CH 8500, Frauenfeld, Zwitserland
Huwelijksjubileum
Op 20 november hopen de heer en mevrouw Van Wijk-Duister, Gherstkamp 3, 4284 ET,
25 jaar getrouwd te zijn.
Vanaf deze plaats hartelijk gefeliciteerd met dit heugelijke feit. Gods zegen toegewenst.
High tea/vrouwenmiddag
Donderdagmiddag 23 november is er weer een high tea, dus alle dames van harte welkom!
Het gaat deze keer over ons gevoelsleven; Klary van Veen zal hierover een soort
miniworkshop geven in de Gereformeerde kerk in Rijswijk van 13.15-14.45 uur.
Iedereen wordt gevraagd wat lekkers (hoeveelheid ongeveer wat je zelf lust) mee te nemen
voor bij de thee/koffie en een bijdrage van € 2.00, ter dekking van onkosten. Graag vooraf
aanmelden t/m maandag 20 november bij Heidi Kant, tel. 44 11 44 of heidi@kantoliehandel.nl
of Gerlinda Kant, tel. 44 16 32 of gerlinda23.GK@gmail.com. Vraag gerust een vriendin of
buurvrouw mee!
De vrouwencommissie
Correctie adresgegevens
Vorige keer is abusievelijk het verkeerde adres van Denise van Geffen vermeld.
Het juiste adres is: Pr. Amaliahof 41, 5061 CX Oisterwijk
Bloemengroet
De bloemengroet van de gemeente gaat deze week naar de heer Gerrit van Drunen, Stoep 4.
Verjaardagen
Op 14 november hoopt de heer A. Kant, Mr. J.N. Scholtenplein 2, 4284 EK, 81 jaar te worden
en op 20 november hoopt mevr. E. van Herpen-Geervliet, Koperwiek 45, 4284 XA 82 jaar te
worden.
Beide van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst in het komende levensjaar.

Kerkklanken
Beste abonnees van kerkklanken, daar het aanleveren van de Kerkklanken op de donderdag,
de dag van bezorging, steeds later in de middag wordt, is het soms niet meer mogelijk om op
die dag te bezorgen; wij zullen dan uitwijken naar de vrijdag.
M.v.g. Anton en Jennij de Fijter
Mutaties ledenadministratie
In de afgelopen maanden september en oktober hebben de volgende mutaties in de
ledenadministratie plaatsgevonden.
Naam
Dhr. J.A.W.
Pruijsen,
Kruisstraat 15
Mw. D. Swart en
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Maren, Koperwiek 5
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Vakantieweek ‘Nieuwe Hydepark’ te Doorn
Ook dit jaar hoopt de interkerkelijke stichting ‘Vakantieweek lichamelijk gehandicapten in het
Land van Heusden en Altena en de Langstraat’ weer een vakantieweek te organiseren voor
lichamelijke gehandicapten.
Deze week zal worden gehouden in het “Nieuwe Hydepark” te Doorn, van 17 t/m 24 maart
2018.
In dien u graag voor deelneming in aanmerking komen, kunt u zich aanmelden bij
ondergetekende, tel. 44 24 13.
De eigen bij dragen voor deze week bedraagt € 450,00 per persoon,inclusief reünie.
Na aanmelding ontvangt u persoonlijk bericht van de stichting.
Uw aanmelding graag voor 10 december a.s.
Namens de Diaconie, A de Fijter, Dorpsstraat 4, 4284 EH.
Brabantse Open Kerkendag 25 november 2017
Op zaterdag 25 november wordt in Noord-Brabant een Open Kerkendag georganiseerd.
Ook onze kerk is op deze dag open van 13.00-17.00 uur.
Het doel is dat er in dit weekend zoveel mogelijk kerken (katholiek, protestants en
herbestemd) open en toegankelijk zijn voor publiek.
De Brabantse Open Kerkendag, en dus ook wij, willen iedereen begroeten.
Kerkgebouwen zijn er ten dienste van heel de gemeenschap.
Verder is het de bedoeling om het publiek gastvrij te ontvangen en een kijkje te laten nemen
in de kerk.
We zoeken nog een paar gastvrouwen/gastheren.
Wil je deze taak een uur (of langer) op je nemen laat het dan weten aan Kees van Tilborg.
Dit kan via tel. 44 19 04 of famvantilborg@solcon.nl

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 giften en collectes oktober 2017

COLLECTES
Kerkrentmeesters

855,92

Eigen Predikantsplaats

200,55

Energiekosten

134,02

Onderhoud Orgel

132,17

Onderhoud Kerk

134,95

Onderhoud Pastorie

144,60

Dankstond incl. giften per bank
Totaal Kerkrentmeesters

2.236,10
3.838,31

Zendingsbussen

137,80

Israëlzondag: Christenen voor Israël

174,00

Kerk in Actie: Werelddiaconaat

156,60

Hervormingsdag: Nederlands
Bijbelgenootschap en Wycliffe Bijbelvertalers

186,65

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

655,05
524,31
524,31

Contant geld

2.254,42

44,9%

Collectebonnen

1.688,25

33,6%

Per bank

1.075,00

21,4%

5.017,67

100%

Totaal collectes

