Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 31 augustus 2014
Ochtenddienst: 9.30 uur
Bevestiging Amtsdragers
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 95 vers 3
Schriftlezing : Psalm 133 en
1Tess 5: 12 – 18
Thema : Gaven en Ambten

Avonddienst: 18.00 uur
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Voorganger : Ds. J.T. de Koning,
te Genderen
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Gez. 266: 1 en 3
Schriftlezing : Psalm 123

Start nieuw seizoen : Kindernevendienst voor alle kinderen en leiding
Collecten :

1st Diaconaal Quotum – 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters

Kerk Auto : Wim Duizer 441687
Agenda:
Bijbelleesrooster
31-aug Psalm 37:1-20, 1-sep Hand 7:30-43, 2-sep Hand 7:44-53, 3-sep Hand 7:54-8:3,
4-sep Hand 8:4-25, 5-sep Hand 8:26-40, 6-sep Hand 9:1-9, 7-sep Psalm 37:21-40,
Maandag 1 sept.
20.00-21.00 Collectebonnen verkoop bij Dhr. W van Tilborg, Vijfmorgen 9.

Dinsdag 2 sept.
SAMEN AAN TAFEL.
D.V. 2 sept . staat er voor hen die zich reeds hebben opgegeven de tafel gedekt.
U wordt verwacht tussen 12.00 uur en 12.15 uur. In de Maaszaal van de Herv. Kerk in Rijswijk.
Wij doen weer ons best om u een heerlijke maaltijd aan te bieden.
Het kookteam.
Woensdag 3 sept.
PCOB bijeenkomst.
Woensdag 3 september is de eerste bijeenkomst van de PCOB.
Getoond wordt de film en foto’s van de midweek 2014.
Na de pauze worden er 3 ronden bingo gespeeld.
Er wordt begonnen om 14:00uur aan de Koperwiek 51 te Rijswijk.
Ook niet leden zijn hartelijk welkom.
19.15 - 19.45 uur
Bezinningsbijeenkomst:
woensdag 3 sept. a.s. hopen we een bezinningsbijeenkomst te hebben ter voorbereiding op het
Heilig Avondmaal. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het voorvak van de kerk en duurt van
19.15 - 19.45 uur. Ik hoop dat velen aanwezig zullen zijn, om samen met elkaar op deze manier
invulling te geven aan de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Mochten er voor u
belemmeringen zijn om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen ( waar voorheen het Censura
morum voor gehouden werd) dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling, om zodoende
hopelijk deze belemmering uit de weg te helpen.

Zondag 7 september : Viering Heilig Avondmaal
Kindernevendienst voor de onder en middenbouw
Onderbouw : Jolanda D en Maartje Smits
Middenbouw : Willeke en Rianne
Bovenbouw : 1e zondag van de maand
Crèche
: Corrie Kant en Corline Kraaij
Collecte: 1ste Avondmaalscollecte – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Kerk
Kerkauto :
Ochtend: Hille Hooghiemstra  442686
Avond: Ko Kraaij  442825
Avondmaalscollecte.
Avondmaalscollecte zondag 7 september. Deze is bestemd voor de Gaarkeukens in Israël.
Deze collecte van harte bij u aanbevolen. De Zendingscommissie.

Meeleven
Mevr van Helden- kant is enkele dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis, maar vandaag
weer thuis gekomen.
In het Beatrixziekenhuis verblijft Dhr. M.K. Westerlaken (Gherstkamp 17)
Mevr. G Groenenberg-Kant (Burg Scholtenplein) verblijft voor een revalidatie periode in,
Altena-Hove kamer 123 te Almkerk
Huwelijksjubileum
D.V. 6 september zijn Dhr. en Mevr. A. de Fijter- J.J. Verheij (Dorpsstraat 4, 4284 EH) 40 jaar
getrouwd. Daarmee van harte gefeliciteerd.
Verjaardag
D.V. 6 September hoopt Dhr. M. K. Westerlaken (Gherstkamp 17) 80 jaar te worden. Waarmee we
hem van harte feliciteren.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Mevr. P van der Beek- Zwakhals die thuis
kwam uit het ziekenhuis.
Bedankt!
Via deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken voor de vele felicitaties, kaartjes, attenties en
berichtjes voor de geboorte van Thibo.
Het is mooi om de verbondenheid en betrokkenheid van de gemeente te mogen ervaren.
Nogmaals bedankt, Familie van Tilborg
Marriage Course
Heb je wel eens het gevoel dat je binnen je relatie langs elkaar heen leeft? Of dat allerlei
bezigheden je tijd opslokken en er voor jullie samen weinig overblijft? Ga er dan nu eens bewust
voor zitten tijdens de Marriage Course. Binnenkort start er in Giessen-Rijswijk een nieuwe cursus
die georganiseerd wordt door de gezamenlijke kerken. De cursus zal aangekondigd worden via
poster en folders die in de kerk en op publieke plaatsen in onze dorpen opgehangen en
neergelegd zullen worden.
De avonden beginnen met een diner voor twee in een gezellige ambiance. Lekker even samen tot
rust komen tijdens een maaltijd en genieten van de aandacht voor elkaar. Vervolgens geven de
cursusleiders een inleiding op het thema. Daarna ga je samen aan de slag. De opdrachten zijn kort
en leuk maar wel doortastend. De avond wordt afgesloten met een informeel samenzijn, een echt
avondje samen uit dus! Locatie: Dijkhuis te Giessen
Donderdagavond: 2, 9, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november en 11 december, 19.00-22.00 uur
Kosten: ongeveer €80.00 per stel
Voor informatie en inschrijving kunt u terecht bij de volgende contactpersonen:
 Hervormd Giessen: Bert-Jan en Bertine Mouw
ajmouw@gmail.com
 Hervormd Rijswijk: Kees en Carolien van Tilborg
famvantilborg@solcon.nl
 Gereformeerd Giessen-Rijswijk: Aart en Martine Kant kanttankens@ziggo.nl
Zie verder ook op onze website www.hervormdrijswijknb.nl
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Startdag
Op DV zaterdag 20 september a.s. willen we de startdag houden. Vanaf ´s middags 15:30 uur
willen we in en/of rondom de kerk enige activiteiten houden welke geschikt zijn voor jong en oud.
Vanaf 17:30 uur willen we een gezamenlijk saladebuffet houden. Het is de bedoeling dat iedereen
hierbij een salade maakt en meeneemt waarbij we op deze wijze gezamenlijk een buffet
samenstellen. Te denken valt aan allerlei salades zoals fruitsalade, pastasalade, aardappelsalade,
enzovoort. Laat vooral uw culinaire creativiteit gaan om andere gemeenteleden te verassen met
uw creatie. Het is de bedoeling dat iedereen een salade meeneemt welke ongeveer voldoende is
voor zijn of haar eigen gebruik. Komt iemand alleen dan neemt die een salade voor één persoon
mee, komt een gezin met vijf personen dan nemen die een salade voor ongeveer 5 personen mee.
Uiteraard mag er samen gewerkt worden! Als verder iedereen zijn of haar favoriete drinken
meeneemt dan kunnen we als gemeenteleden samen één gezellige maaltijd hebben zonder veel
kosten te hoeven maken.
Om één en ander enigszins in goede banen te leiden dient u zich op te geven voor het
middagprogramma alsook voor het saladebuffet. Om te voorkomen dat iedereen met dezelfde
salade aankomt vragen wij u bij opgave aan te geven welke salade u denkt te maken. Mocht het
nodig zijn dan kunnen wij hier wellicht nog enigszins in bijsturen.
Opgave via email bij w-vandijk@outlook.com of door onderstaande strook in te leveren bij de
familie van Dijk, Koekoek 1, Rijswijk. Opgeven uiterlijk 12 september a.s. Voor meer informatie
kunt u terecht bij Wendy en Winfred van Dijk, tel. 0183-443794.

Opgavestrook Startdag zaterdag 20 september 2014
Naam:
Adres:
Komt met … volwassenen en … kinderen naar de Startdag.
De volgende salade wordt gemaakt:
Strook inleveren aan Koekoek 1 of via mail w-vandijk@outlook.com uiterlijk vrijdag 12
september a.s.

Op Toonhoogte LIED: 40
Welzalig de man, die niet wandelt
in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters,
maar aan des Heren wet
zijn welgevallen heeft.
En diens wet overpeinst
bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom
geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd,
welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

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
riekskekant@gmail.com of op papier bij: Riekske Kant, Nieuwstraat 12, Rijswijk (Tel.: 442560).
Website: Hervormde Gemeente Rijswijk: www.hervormdrijswijknb.nl
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