Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 19 oktober 2014
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. M.L.W. Karels,
te Hattem
Organist
: Hans van Oudheusden
Aanvangslied : Psalm 98: 1 en 2
Schriftlezing : Kolossenzen 1: 3-23
Tekst
: Kolossenzen 1: 15

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Kand. P.G.I. van den Berg,
te Barendrecht
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Ps.100:1,2,3
Schriftlezing : Ez.39:25-29; Rom.11:1-32

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: Jakob bij Laban (Genesis 29-30)
Collecten
Kerkauto

: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
: Teus Smits 441445

Agenda:
Bijbelleesrooster:
19-okt Ps 119:169-176, 20-okt Spr 5:1-23, 21-okt Spr 6:1-19, 22-okt Spr 6:20-35,
23-okt Spr 7:1-27, 24-okt Rom 1:1-7, 25-okt Rom 1:8-15, 26-okt Psalm 38.
Deze week geen clubs i.v.m. herfstvakantie
Donderdag 23 okt.
13.00 tot ± 15.30 uur Handwerkgroep in de Maaszaal van de kerk
Vrijdag 24 okt.
Vrijdag 24 okt. Kaartentafel in de Zalmpassage van 8.00 uur tot 12.00 uur.
Wij zijn er weer met een flinke hoeveelheid kaarten, gebreide sokken en tweedehands boeken in
de Zalmpassage. Een gedeelte van de opbrengst is net als in de maand sept. bestemd voor
Ghana. Het onderwijs in Ghana is vooral in de stad goed georganiseerd. Als je ver in het noorden
op het platteland woont, heb je het minder getroffen. De scholen zijn slecht en niet onderhouden
en er zijn te weinig leslokalen en lesmateriaal. En daar willen wij ons voor inzetten.
Helpt u mee ?
Zondag 26 oktober
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Jenny en Maartje S
Middenbouw : Rianne en Denise
Bovenbouw : Martin
Crèche
: Sandra van Tilborg en Jeanne van Geffen
Collecten
: 1ste Bovenplaatselijk werk PKN – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud orgel
Kerkauto
: Dik van Vugt 442327
Meeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
PERSONALIA Gereformeerde Kerk
Afgelopen week is broeder Jouke Oosterling vanuit het ziekenhuis naar Brabant Zorg Zonnelied
(Hogesteeg 2, 5324 AD Ammerzoden. Afdeling Passage kamer 10 - telefoonnummer afdeling

073-6119117) gegaan om te revalideren. Indien u hem daar wilt bezoeken, dan kunt u het beste
eerst even bellen i.v.m. het revalidatie- en fysiotherapie-programma.
Zuster Jo Kant-van der Flier mocht deze week weer thuis komen uit het ziekenhuis.
Bloemen
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Mevr. Hoeke- Kamerman
Verjaardag
Op D.V. 23 oktober a.s. hoopt Dhr. W van Tilborg (Vijfmorgen 9) zijn 84ste verjaardag te vieren.
Waarmee we hem van harte feliciteren.
Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk
Nog één paar nachtje slapen en dan is het eindelijk zover…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, o.a. 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 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
Solid Friends
Wie ben jij en ben jij anders dan de rest? Doe jij je anders voor dan je eigenlijk bent? Natuurlijk gebruik
je je mooiste foto op je fb/instagram profiel, maar is dat echt wie je bent? Wij zijn benieuwd, we zien
JOU graag @'t dijkhuis @zondag 26 oktober 19.30 uur
Mededeling van de koster.
De koster wordt vanaf zondag 2 nov t/m 14 nov. waargenomen door Joost van Gammeren tel:
442606 Eventueel kopieerwerk graag op tijd inleveren bij Kees Ottevanger tel: 441131

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

2

(Themalied van de Vakantie Bijbel Club.)
Refrein:
Stap maar in de vissers boot met Jezus, vertrouw je leven aan Hem toe.
Wees niet bang, Hij helpt je Hem te volgen. Kom! We vissen uit hoe.
Jezus roept jou, kom we gaan.
Maar laat je zorgen op de kade staan.
Refrein: Stap maar in de…..
Vaar niet in je uppie, je vist achter het net,
En vangt niet eens een guppie, dus opgelet:
Refrein: Stap maar in de…..
Geef jezelf met alles wat je hebt,
Jezus heeft een plek waar je wordt ingezet.
Refrein: Stap maar in de…..
Ben je vastgelopen, gaat het mis,
Weet je dat bij Jezus vergeving is.
Refrein: Stap maar in de…..
Deel Zijn liefde uit, steek gewoon van wal,
Dan zul je ontdekken dat Hij helpen zal
Refrein: Stap maar in de vissers boot met Jezus, vertrouw je leven aan Hem toe.
Wees niet bang, Hij helpt je Hem te volgen. Kom! We vissen uit hoe
Kom! We vissen uit hoe. BEET!

Wintertijd
In de nacht van zaterdag 25 oktober op zondag 26 oktober 2014 gaat de wintertijd in.
Dat betekent dat de klok een uur terug gezet moet worden.
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