Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 12 oktober 2014
Morgendienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. A.T. van Blijderveen,
Avonddienst: 18.00 uur
te Hardinxveld
Jeugddienst
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Psalm 19 vers 1
Voorganger : Ds. Alma uit Nieuwegein
Schriftlezing : Neh. 2: vs. 1- 10
m.m.v. jongerenkoor Challenge uit Dordrecht
.
Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: Jakob vlucht naar Mesopotamië (Gen. 27:41-28:22)
Collecten: 1ste Kerk in Actie – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerkauto: Gerrit van Drunen 442971
Agenda
Bijbelleesrooster
12-okt Ps 119:161-168, 13-okt Joh 11:46-57, 14-okt Judas 1-16, 15-okt Judas 17-25,
16-okt Hag 1:1-15, 17-okt Hag 2:1-23, 18-okt Spr 4:1-27, 19-okt Ps 119:169-176.
Maandag 13 okt.
18.30 tot 19.45 uur
19.45 uur
20.00 uur

Club Groep 5/6
Gesprekskring in de Maaszaal.
Bijbelkring Hizkia bij Willie Hartman

Dinsdag 14 okt.
Ouderenmiddag ditmaal in de Maaszaal van de Herv. Kerk in Rijswijk.
Dhr. Willemsen uit Ede komt vertellen over de wereld van het bijenvolk.
Met behulp van de beamer komt het nog dichterbij. 13.30 uur is de zaal open. Aanvang met koffie
en thee om 14.00 uur. Ook krijgt u de mogelijkheid om honing te kopen en ook de kaartentafel is
aanwezig. Na afloop is er een collecte. U bent van harte welkom !!!
Voor vervoer : Herv. Rijswijk: Hillie van Breugel tel. 442458
18.45-19.45 uur Follow Me in het jeugdhonk van de kerk
19.00 uur
Gebedskring bij Jennie Kant, (Lijster 12)
20.30 tot 22.00 uur Dicipelschapskring in de pastorie
Woensdag 15 okt.
18.45 tot 20.00 uur

Club groep 7 en 8

20.00 uur
Bijbelkring in de Maaszaal. Wij beginnen met les 6 van Kolossenzen.
U kunt Kol.3 : 5 - 17 alvast lezen, de les krijgt u die avond.
We hopen u allemaal weer te begroeten, iedereen van harte welkom.
Graag tot ziens op de Bijbelkring.
Donderdag 16 okt.
19.00-22.00 uur
Marriage Course Locatie: Dijkhuis te Giessen
Vrijdag 17 okt.
13.15 tot 14.30
Club groep 3 en 4
18.30
Youth Beta in het jeugdhonk van de kerk
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Zaterdag 18 okt.
Inzameling rommelmarktspullen.
Zaterdag 18 oktober houden we weer een rommelmarktinzameling. Tussen 10.30 uur en 12.00 uur
kunt u de spullen brengen bij de loods van v/d Stelt aan de Hoofdgraaf te Andel. De spullen
moeten wel verkoopbaar zijn. Aan niet complete spullen hebben we niets, ook matrassen kunnen
we niet gebruiken. Als u meubelstukken heeft neem dan even contact op met:
H. van Anrooy, tel: 442660 die komt dan even langs om te kijken of we de meubels kunnen
gebruiken. Dit voorkomt dat u met de meubels naar de Hoofdgraaf komt en ze misschien weer
mee terug moet nemen. Als u echt geen kans ziet de spullen zelf te brengen neem dan contact op
met H. van Anrooy, tel: 442660, of H. van Giessen, tel: 442400.
Zondag 19 oktober
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Annette en Suzan
Middenbouw : Maaike en Dieke
Bovenbouw : Arie
Crèche
: Winanda Kant en Ria van Ballegooijen
Collecten
: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Kerkauto
: Teus Smits 441445
Meeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
PERSONALIA Gereformeerde Kerk
Afgelopen week is broeder Jouke Oosterling opnieuw opgenomen in het ziekenhuis.
Zuster Jo Kant-van der Flier is afgelopen week geopereerd.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar mevr. Nelly van Gammeren (Rietdekker)
Bedankt !
Graag wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor alle belangstelling in de vorm van telefoontjes,
bezoekjes en kaarten tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in Altenahove. Ik heb het zeer op
prijs gesteld.
Gerrie Groenenbergh-Kant
Bedankt
Dank jullie wel lieve mensen voor alle kaartjes, bloemen en bezoekjes. Fijn dat mensen met je
meeleven voor, tijdens en na een operatie. Dit doet altijd goed!
Het weten dat niet alleen God je draagt maar ook vele lieve mensen om je heen. Rijk is dat!
Ontvang een hartelijke groet ook van Joost, Nelly van Gammeren.
Kokers gezocht
Voor de Youth Beta avonden, die worden begonnen met een gezamenlijke maaltijd, zijn wij nog op
zoek naar kokers. Voor drank en toetje wordt al gezorgd, het gaat alleen om een warme
hoofdmaaltijd voor ca. 15 personen. We zoeken nog kokers voor op D.V. vrijdag 31 oktober, 14
november en 28 november. Zou u, mogelijk samen met een ander gemeentelid, op een van deze
data een maaltijd willen koken? Achter in de kerk ligt een intekenformulier, of u kunt zich ook
opgeven bij: Marloes Bataille, tel. 442123 of Ds. Heikoop, tel. 443418
Gespaarde postzegels en kaarten voor de Zending.
Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld
voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Geref. Zendingsbond. De ingezamelde postzegels
en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, maar ook via Marktplaats verkocht.
Vooropgesteld kan worden dat alle postzegels en enveloppen met een postzegel van harte
welkom zijn. Ook alle enkele ansichtkaarten zijn gewild. Hieronder staan enkele richtlijnen
waarmee u rekening dient te houden voor een hogere opbrengst bij de verkoop van postzegels en
kaarten. De kaarten dienen onbeschadigd te zijn, zowel degene met als zonder postzegel.
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Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst. Ook geboortekaartjes zijn welkom.
Knip de postzegels ruim uit ( 1 cm ) , of lever de envelop met postzegel in.
Wist u dat uw oude mobieltje ook welkom is ?
Leverde u al trouw uw kaarten en postzegels in ? Dan heel hartelijk bedankt.
De zendingscommissie.
Rock Solid
Beste tieners van Giessen en Rijswijk,
Na een geslaagde startavond van Rock Solid met een grote opkomst (we kunnen nog wat hulp
gebruiken) staat er komende zaterdag 18 oktober weer een Rock Solid avond op de agenda. Het
thema van deze avond houden we nog even geheim. Wat we al wel kunnen vertellen is dat we
leuke en gekke spellen gaan doen die bij het thema passen en ontdekken hoe we het thema
kunnen zien door de ogen van God. Jullie zijn van harte welkom vanaf 19:15 in Het Dijkhuis in
Giessen.
De eerstvolgende Rock Solid avond staat gepland op 1 november (Hervormde kerk Rijswijk) en 14
en 15 november is het Rock Solid weekend (nadere info volgt).
Namens de Rock Solid leiding
Solid Friends
Startdag van Solid Friends gemist? Niet getreurd, want zondag 12 oktober komen we weer bij
elkaar. Van harte welkom!
Tijdens deze eerste reguliere avond van Solid Friends gaan we het hebben over Homies 4 Life.
Neem gerust wat Homies mee! We zien je graag na de kerkdienst rond 19:30 uur in 't Dijkhuis te
Giessen! Het duurt ongeveer tot 21:30 uur.
Zaterdag 18 oktober nemen we jullie oog-handcoördinatie onder de loep! Want... We gaan bowlen!
Kom je ook? Kosten: 5 euro p.p.

Vakantie Bijbel Club
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 natuurlijk 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 VBC in 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
GEZOCHT: voor de Vakantie Bijbel Club
Wij zoeken nog enkele ouders/verzorger, opa’s, oma’s, ooms, tantes of wie maar wil die
pannenkoeken voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 willen bakken op dinsdag 21 oktober aan
het eind van de middag.
Als u/jij wilt bakken, dan graag contact opnemen met Angelique van Tilborg 0183-442155 of
angelique1977@kpnplanet.nl of stuur een berichtje via onze facebookpagina. Alvast bedankt
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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

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
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