Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 21 september 2014
Ochtenddienst: 9.30 uur
Gezinsdienst/startdienst winterwerk
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Hans van Oudheusden
Liturgie aanwezig
Thema : “Discipelschap”
m.m.v.: Fanfare Kunst en Vriendschap

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger: Ds. B.A. Haverkamp,
te Aalburg
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Psalm 103 vers 2 en 3
Schriftlezing : Job 9: 1 - 10

Kindernevendienst alleen voor de onderbouw. Thema: Isaaks huwelijk (Genesis 24)
Collecten: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Kerkauto: Teus Smits 441445
AGENDA:
Bijbelleesrooster
21-sep Psalm 146, 22-sep Joh 7:25-36, 23-sep Joh 7:37-53, 24-sep Joh 8:1-11,
25-sep Joh 8:12-20, 26-sep Joh 8:21-29, 27-sep Joh 8:30-47, 28-sep Psalm 130.
Maandag 22 sept.
19.45 uur

Gesprekskring. De koffie staat klaar in de Maaszaal.

Woensdag 24 sept
10.00 uur
Gebedskring bij Jennie Kant, (Lijster 12),
19.30 uur
Opname radioprogramma
Donderdag 25 sept.
13.00 tot ± 15.30 uur Handwerkgroep in de Maaszaal van de kerk
20.00 tot 22.00 uur Bijbelkring Openbaring in de pastorie
Vrijdag 26 sept.
19.00 uur

Startavond Follow me en Follow next om in het Dijkhuis te Giessen

Zondag 28 sept.
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Suzan en Jenny
Middenbouw : Denise en Maaike
Bovenbouw : Martin
Crèche
: Diane Duizer en Emily Duizer
Collecten: 1st Plaatselijk Ouderenwerk - 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
Kerkauto
: Dik van Vugt  442327
Medeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar dhr. Janus Kant (Gherstkamp 18)

Opname radioprogramma
Aanstaande woensdag 24 september zal er in onze kerk een opname gemaakt worden van het
radioprogramma “laat ons de rustdag wijden” van de Evangelische Omroep. Medewerking aan
deze opname wordt verleend door ds. Mouw en onze dominee. Verder werken ook Jeroen de
Weerdt en het Christelijk mannenkoor Altena o.l.v. Martin de Jong mee aan deze opname.
Er worden twee diensten achter elkaar opgenomen. In beide diensten zullen liederen worden
gezongen, gebeden, een bijbel gedeelte worden gelezen en een overdenking worden
uitgesproken. U bent van harte welkom om deze opname bij te wonen, aanvang 19.30 uur.
De toegang is vrij. Wel zal er worden gecollecteerd.
Omdat de voorbereidingen van deze avond al om 16 uur starten en hiervoor ook de benedenzaal
gebruikt zal worden zal de club van 7-8 jarige niet op deze dag starten maar een week later.
Gemeenteavond woensdag 1 oktober a.s.
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor een gemeenteavond. Gedurende deze gemeenteavond
willen wij een nieuw concept beleidsplan met u bespreken. Op deze avond zal na de opening als
eerste het beleidsplan toegelicht worden waarna er na de pauze ruimte is voor uw inbreng. Om te
voorkomen dat we vele papieren versies van het beleidsplan onnodig kopiëren hebben wij dit
beleidsplan op de startpagina van de website van onze gemeente geplaatst
(www.hervormdrijswijknb.nl). Mocht u niet de mogelijkheid hebben om dit digitaal te vinden dan
liggen er exemplaren voor u klaar achter in de kerkzaal.
De gemeenteavond willen wij houden op DV woensdag 1 oktober a.s. om 20.00 uur in de
Maaszaal van onze kerk. U wordt allen van harte uitgenodigd.
Solid Friends
Yes! Een nieuw seizoen van Solid Friends staat weer voor de deur! Ben jij 14 tot en met 17 jaar?
Dan ben jij van harte welkom! Noteer zaterdag 4 oktober in je agenda want dan beginnen we met
een spetterende startdag! Deze dag begint om 18:00
uur bij 't Dijkhuis en eindigt daar ook rond 23:30 uur.
Houd je brievenbus nauwlettend in de gaten want meer informatie krijg je via een uitnodiging.
Check ook regelmatig onze
facebookpagina: https://www.facebook.com/SolidFriendsGiessenRijswijk
Tot 4 oktober! Solid Friends leiding
Misschien ten overvloede.
Aan alle sleutelhouders , sleutelgebruikers en anderen die als laatste de kerk verlaten en hem
afsluiten het vriendelijke verzoek om u er van te vergewissen dat het inbraak alarm is
ingeschakeld. In de vroege ochtend van dinsdag 9 september hebben we ongewenst bezoek
gehad aan de kerk . Een opengebroken raam was het gevolg. Dankzij het inbraakalarm is er niets
weggehaald. Maar toch graag uw aandacht bij het afsluiten van de kerk.
Namens de kerkrentmeesters : Joost van Gammeren
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
Marriage Course
2 oktober a.s. start de huwelijkscursus. Inmiddels zijn we in ieder geval met 8 stellen.
U kunt zicht nog steeds opgeven! Bij twijfel zeker doen! Zie ook de website en de folder achterin
de kerk. Voor meer informatie en opgave; Kees en Caroline van Tilborg. 441904 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
riekskekant@gmail.com of op papier bij: Riekske Kant, Nieuwstraat 12, Rijswijk (Tel.: 442560).
Website: Hervormde Gemeente Rijswijk: www.hervormdrijswijknb.nl

