Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 7 september 2014
Ochtenddienst: 9.30 uur
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Gez. 174 vers 1
Schriftlezing : Marcus 4 30-34
Tekst
: Marcus 4 30-32

Avonddienst: 18.00 uur
Voortzetting en dankzegging H.A.
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Ps. 116 vers 8
Schriftlezing : 1 Koningen 10 1-13
Tekst:
: 1 Koningen 10 vers 7c

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: (Abrahams geloof beproefd)
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.
Agenda
Bijbelleesrooster
7-sep Psalm 37:21-40, 8-sep Hand 9:10-19a, 9-sep Hand 9:19b-31, 10-sep Hand 9:32-43,
11-sep Hand 10:1-23a, 12-sep Hand 10:23b-48, 13-sep Hand 11:1-18, 14-sep Psalm 39.
Dinsdag 10 september
19.00 uur
Gebedskring bij Jennie Kant, (Lijster 12)
Zondag 14 september
Kindernevendienst alle groepen
Onderbouw : Jenny en Maartje v H
Middenbouw : Wendy en Martin
Bovenbouw : Arie
Crèche
: Suzanne Rens en Marielle Oudshoorn
Collecten: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerkauto
: Gerrit van Drunen  442971
Overlijden
Zondag 31 augustus is onze oud predikant Ds. J. M. D. van den Berg overleden in de leeftijd van
87 jaar.
De begrafenis heeft plaatsgevonden op vrijdag 5 september ’14 na een rouwdienst in de
Hervormde Kerk te Rijswijk.
Meeleven
In het Beatrixziekenhuis verblijft Dhr. M.K. Westerlaken (Gherstkamp 17) kamer 346 oost

Meeleven elders verblijvende gemeenteleden:
In zorginstellingen buiten de gemeente verblijven op dit moment de volgende gemeenteleden:
In De Riethorst, De Kloosterhoeve, Kloosterweg 1, 4941 EG te Raamsdonkveer verblijft mw. M.S.
Kant-van Vugt, Koperwiek 47,
In De Notenhoff, Nachtegaallaantje 1, 4281 PN te Andel, app. nr. 101: verblijft mw. G. Smits-Kant,
In de Lemmenskamp, Weth. de Joodestraat 2, 4285 CD te Woudrichem: mw. P. Kant-van Tilburg,
mw. D. de Zeeuw-van Poederoijen, mw. G.B. van Tilburg-van Haaften en mw C.E. van Heldenvan Oudheusden kamer 325,
In Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC te Almkerk, verblijft dhr. J. van Essen, mw. P.G. van
Gammeren – Westerlaken, Mevr. H.J. Hol Nieuwenhuizen en Mevr. G Groenenberg-Kant.
In Sovak Sleeuwijk, Eikenlaan 7-11, 4254 AR te Sleeuwijk verblijft Wim van Anrooij,
Denise van Geffen, Dorpsstraat 58, verblijft in Minckelerstraat 9, 4816 AD, Breda
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Mevr. van Helden- Kant
Jarig
D.V. 11 september hoopt Dhr. T van Helden (Burg. Mr. J.N. Scholtenplein 8) 81 jaar te worden.
en Dhr. C. Hakkers (Nieuwstraat 7) hoopt ook deze dag 80 jaar te worden
en D.V. 15 september a.s. hoopt Mevr. W. van Hattem- Vogel (Zesmorgen 22) haar 88ste
verjaardag te vieren. Waarmee we hen allen van harte feliciteren.
Vooraankondiging incasso abonnement 2014 “Kerkklanken”
Dit bericht is bestemd voor gemeenteleden die toestemming hebben verleend om het
abonnementsgeld van Kerkklanken automatisch te laten incasseren.
Op 25 september 2014 wordt het abonnementsgeld á € 23,00 van uw rekening geïncasseerd.
Naam in cassant :
CvK Hervormde Gemeente Rijswijk (NB)
In cassant ID
:
NL88ZZZ302584821429
Voor vragen kunt u terecht bij John Westerlaken, tel 442337
Gezocht extra handen!!
Wij zijn nog steeds op zoek naar iemand die 1 X in de maand op woensdagmorgen wil helpen bij
het schoonmaken van de Kerk. Dus wie wil ons helpen op de woensdagmorgen?
We zijn ongeveer 1½ uur bezig en drinken na afloop gezellig een kopje koffie.
Inlichtingen Hillie van Breugel tel: 442458
Startavond Jeugd van Rock Solid/Solid Friends/Follow Me en Follow Me Next!!!!!!!!!
Op vrijdag 26 september willen we een startavond organiseren voor de jeugd van Herv. Kerk.
Giessen en Rijswijk. We gaan het seizoen starten met een BBQ. We willen om 19.00 uur beginnen
in Giessen bij het Dijkhuis. Graag opgeven bij Alewijn de Ruiter: aderuiter77@ziggo.nl of 0636097508.
Afscheid leiding van RockSolid (RS)
De volgende leiding van RS (Helma Nuvelstijn en Corline Kraaij) hebben afgelopen seizoen
afscheid genomen. Wij willen Helma en Corline heel hartelijk bedanken voor jullie inzet van de
afgelopen seizoen(en) voor RS. Wij wensen jullie Gods zegen toe in de nabije toekomst.
Namens de leiding van RS en de jeugdouderlingen.
Leiding gezocht voor RockSolid (RS)
De leiding van RS zoekt dringend versterking voor het komende seizoen(en) aan de jeugd van
onze gemeente in de leeftijd van 12 t/m 14 jaar.RS komt 1 keer in de 2 weken bij elkaar op
zaterdagavond van 19.30 t/m 22.00 uur. Vindt je het leuk om met jeugd om te gaan, en ben je
kerkelijk betrokken, dan is dit misschien iets voor jou??
Je kunt je opgeven bij Alewijn de Ruiter: aderuiter77@ziggo.nl of 06-36097508. P.s. de leiding
van RS (vnl. heren) is heel hard op zoek naar dames.

Namens de leiding van RS en de jeugdouderlingen
Winterfair
Om alvast in uw agenda te noteren:
Winterfair D.V. zaterdag 22 november.
Meer informatie en de mogelijkheid om u op te geven volgt binnenkort op de nieuwsbrief.
Startdag Kindernevendienst
Afgelopen zondag was de startdag van de Kindernevendienst. Het nieuwe seizoen zijn we
begonnen met een vossenjacht. De kinderen mochten samen met de leiding op zoek naar een
aantal figuren uit de Bijbel. Tijdens de vossenjacht zijn er foto's gemaakt, deze kunt u/jullie
bewonderen op de website van de kerk.
Namens de leiding van de Kindernevendienst

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 Startmiddag.
Wij eten met … volwassenen en … kinderen mee bij het saladebuffet.
De volgende salade wordt gemaakt:
Strook inleveren aan Koekoek 1 of via mail w-vandijk@outlook.com uiterlijk vrijdag 12 september
a.s.

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

Op toonhoogte 151 :1, 2 en 3
1.Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga
ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht,
gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Sterk in uw kracht,
gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
2.Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens weer
moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij
een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij
een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
3.Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd,
de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur
zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur
zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.

