Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 28 september 2014
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. T. de Ridder,
te Everdingen
Organiste
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Psalm 92 vers 1en 2
Schriftlezing : Galaten 5:13-18

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 118 vers 7
Schriftlezing : 1 Koningen 17: 7 – 24
Tekst
: 1 Koningen 17 vers 13
Thema
: Onbeperkte bronnen

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: Esau en Jakob (Genesis 25:19-34)
Collecten: 1st Plaatselijk Ouderenwerk - 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
Kerkauto: Dik van Vugt  442327
AGENDA:
Bijbelleesrooster
28-sep Psalm 130, 29-sep Joh 8:48-59, 30-sep Joh 9:1-12, 1-okt. Joh 9:13-23,2-okt. Joh 9:24-34,
3-okt. Joh 9:35-41, 4-okt. Joh 10:1-10, 5-okt. Psalm 65
Dinsdag 30 okt.
SAMEN AAN TAFEL.
D.V. dinsdag 30 sept. worden zij die zich reeds hebben opgegeven voor de maaltijd, tussen 12.00
en 12.15 uur verwacht in de Maaszaal van onze Kerk, waar het kookteam weer haar best doet om
u een heerlijk maaltijd te serveren.
20.30 tot 22.00 uur
18.45 tot 19.45 uur

Belijdeniskring in de pastorie
Follow me 12 tot 16 jaar in het jeugdhonk

Woensdag 1 okt.
20.00 uur
Gemeenteavond in de Maaszaal van onze kerk. U wordt allen van harte
uitgenodigd.
Donderdag 2 okt.
18.45 uur

Marriage Course in het Dijkhuis te Giessen

Zaterdag 4 okt.
7.45 tot 10.00 uur

Mannenontbijt in de Maaszaal

Startdag Solid Friends
Klaar voor de start...?! Mooi! Zaterdag 4 oktober starten we weer met een fantastische startdag.
Ben jij 14 tot en met 17 jaar? Dan ben je van harte welkom! Wil je graag wat vrienden/vriendinnen
meenemen? Geen probleem! We verzamelen om 17:00 uur bij ’t Dijkhuis met een lege maag.
Kosten: € 10,- p.p. Geef je voor woensdag 1 oktober even op via mirjam@dekapster.nl.
P.S. Mocht je écht niet kunnen op 4 oktober, dan ben je van harte welkom op zondag 12 oktober
om 19:30 uur in 't Dijkhuis voor de eerste 'reguliere' avond van het seizoen. We gaan het dan
hebben over 'Homies 4 life'!
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Rock Solid
Ben jij klaar voor een nieuw seizoen Rock Solid? Wij wel!!
RockSolid staat garant voor gekke spellen, heel veel gezelligheid, serieuze gesprekken en een
relaxte avond voor tieners van 1e en 2e jaar voortgezet onderwijs. De eerste Rock Solid avond
staat op zaterdag 4 oktober op de planning. Jullie zijn van harte welkom vanaf 19:15 in het
jeugdhonk van de Hervormde kerk in Rijswijk en om 19.30 beginnen we met een echt
startprogramma! Hierin gaan we gekke en leuke spellen met elkaar doen, met elkaar praten over
het geloof en lekker chillen in het jeugdhonk. Neem je vrienden en vriendinnen mee!!
Hopelijk zien we jullie op 4 oktober.
Groetjes van de Rock Solid leiding: Martin, Pietjan, Erik, Johan en Andre (06-10785928)
Zondag 5 okt.
Kindernevendienst voor de onderbouw en middenbouw
Onderbouw : Maartje S en Jolanda D
Middenbouw : Denise en Martin
Bovenbouw : Eerste zondag v/d maand
Crèche
: Jetty Verbeek en Maartje van H
Collecten: 1st Christenen voor Israël - 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Kerk
Kerkauto
: Ochtend: Hille Hooghiemstra 442686 Avond: Ko Kraaij 442825
Medeleven
Mw. Hoeke- Kamerman (Scholtenplein 20) is opgenomen in het Beatrix Ziekenhuis, afdeling 3
oost. En Thibo van Tilborg (Koperwiek 27) op de kinderafd.
Maandagmorgen 29 sept. word Nelly van Gammeren (Rietdekker 18) opgenomen in het UMC te
Utrecht voor een galoperatie. Als alles goed gaat mag ze dinsdag weer naar huis.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Mevr. D de Zeeuw in de Lemmenskamp te
Woudrichem
Verjaardag
D.V. 30 sept. hoopt mevr. P. Kant- van Tilborg in de Lemmenskamp 83 jaar te worden, en
D.V. 3 okt. hoopt dhr. J. Kant (Koperwiek 8, 4284 XA) 83 jaar te worden waarmee we hun van
harte feliciteren.
Bedankt!
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten die ik mocht ontvangen voor
mijn 80ste verjaardag. Kees en Annie Hakkers
Bedankt!
Langs deze weg wil ik u mede namens mijn vrouw hartelijk bedanken voor, De vele kaarten en
andere vormen van felicitaties op mijn verjaardag. Wim Schouten
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
Chauffeur gezocht !
Voor ons project “Samen aan Tafel” zijn wij op zoek naar een gemeentelid die 1 keer in de maand
een paar van onze gasten naar de kerk wil brengen en weer thuisbrengen naar afloop. Tijden:
heen rond 12.00 uur en terug om ong. 13.45 uur. Ingaande : komende dinsdag.
Rika Ottevanger: tel: 441131 Hillie van Breugel : tel: 442458. Of kom even naar ons toe na afloop
van de kerkdienst.
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Wat is Solid Friends?
Solid Friends is een club voor binnen- en buitenkerkelijke jongeren in de leeftijd van 14 tot en met
17 jaar. Het bestaat uit vrienden, ontmoeting, fun en gesprek. Op een laagdrempelige manier
ontdekken wie Jezus is en wat geloven betekent. Elke schoolweek hebben wij in het weekend een
leuke avond georganiseerd. De ene week op zaterdag en de andere week op zondag, om en om.
Op zaterdag (19:30 - max. 23:00 uur) zijn wij vaak actief bezig, we kijken film in het jeugdhonk,
hebben een spel rondom 't Dijkhuis of gaan tegen een kleine vergoeding bowlen, midgetgolven
etc. Op zondag (19:30 - max. 22:00 uur) zijn wij iets minder actief en praten we vooral veel. Iedere
zondag staat in het teken van een bepaald thema zoals ‘mijn geheim’, ‘pesthoofd’, ‘always online’,
thema’s die bij de levensfase van de jeugd passen. Middels verschillende opdrachten en spellen
komen wij in gesprek over het thema, vragen wij naar elkaars mening en kijken we wat de Bijbel
hierover zegt.
Vakantie Bijbel Club Giessen en Rijswijk
Dit jaar organiseren de VBC van Giessen en Rijswijk voor het eerst samen één gezamenlijke
Vakantie Bijbel Club voor alle kinderen van de basisschool.
Na de voetbal en de school konden wij niet achterblijven.
We zij alweer druk bezig met de voorbereidingen en het belooft weer een keileuk programma te
worden, oa zingen, verhaal, knutselen, lekker smullen, spelletjes en nog veel meer…..
De groepen 1 t/m 4 vieren hun VBC in de Gereformeerde Kerk in Rijswijk(bij de rotonde) en de
groep 5 t/m 8 vieren hun VBCin de Hervormde Kerk van Rijswijk (aan de dijk).
De tijden zijn op maandag 20 oktober van 13.00 tot 15.30 en op dinsdag 21 oktober van 15.00 tot
19.30. De kosten zijn € 2,00 per kind per dag.
Komt u kind op beide dagen dan is het inclusief de entree van het kindertheater, anders kost de
entree van het theater € 1,00 per kind.
Op dinsdag verzorgen wij het avondeten voor de kinderen.
Om 18.30 begint het kindertheater dit jaar verzorgd door Vrolijk Theater.
Daarvoor zijn ouders/verzorgers en overige belangstellende van harte uitgenodigd, entree € 1,00
per persoon.
Komt u als ouder/verzorger niet naar het theater dan kunt u uw kind(eren) rond 19.30 ophalen bij
de Gereformeerde Kerk in Rijswijk, ook de kinderen van groep 5 t/m 8 (zij komen na het eten naar
de Geref. Kerk).
Hopelijk tot ziens bij de Vakantie Bijbel Club en breng gerust je vriendje, vriendinnetje, neefje of
nichtje mee!
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan mag u gerust bellen met Angelique van
Tilborg 0183-442155. Leiding Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk
Winterfair
Tijdens de winterfair (D.V. zaterdag 22 november) willen we weer zelfgemaakte advocaat gaan
verkopen. Hiervoor zijn we nog op zoek naar lege glazen potjes. (middelste formaat/350 gram)
Ook met lege koffiemelkflesjes willen wij iets leuks gaan maken.
Dus heeft u lege potjes/flesjes gooi ze niet weg want wij kunnen ze goed gebruiken.
U kunt de potjes/flesjes inleveren in de doos achter in de kerk of afgeven bij Diana Westerlaken,
Kruisstraat 17.
Marriage Course last minute opgave
Tot morgen (maandag) kunt u zich opgeven voor de Marriage Course die donderdag a.s. start.
Bij twijfel, zeker doen!
De ervaringen van de vorige cursisten leert dat het een grote impuls voor je relatie kan betekenen.
Leeftijd of ervaring maakt daarin geen verschil.
Info: Kees en Caroline, 441904 of famvantilborg@solcon.nl

3

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.
Mannenontbijt.
Zaterdag 4 oktober vindt het eerste mannenontbijt van dit seizoen plaats. Ds. Heikoop zal deze
keer een inleiding houden over het onderwerp ‘liefde en respect.’ Paulus schrijft hierover in Efeze
5: ‘iedere man moet zijn vrouw liefhebben als zichzelf, en een vrouw moet respect hebben voor
haar man.’ God geeft ons deze opdracht in de Bijbel omdat man en vrouw verschillende behoeften
hebben: vrouwen willen onvoorwaardelijke liefde, mannen onvoorwaardelijk respect. Herkennen
wij dit? Hoe kunnen we dit concreet maken in onze relatie?
Het ontbijt is van 8.00 tot 10.00 uur in de Maaszaal (koffie klaar vanaf 7.45) Alle mannen zijn
hartelijk welkom, ook als je nog niet eerder bent geweest. Je kunt je ook in één keer opgeven voor
alle ontbijten van dit seizoen. Opgave bij: Huib van Anrooij (442660) of ds. Heikoop (tel. 443418).

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

4

