Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 2 november 2014
Ochtenddienst: 9.30 uur
Gezinsdienst
Voorganger : Ds. L. van Wingerden,
te ‘s-Hertogenbosch
Organist: Dhr. Rien Pullen
Pianist: Ben Lankhaar
M.m.v. Kinderkoor ‘De Fontein’ uit Genderen
Thema: Wie kent wie?

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Psalm 65 vers1
Schriftlezing : 1 Koningen 18 1 - 15

Kindernevendienst voor de onderbouw. Thema: ‘Jakobs worsteling’ Genesis 32-33
Collecten : 1st Najaarszendingscollecte – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Pastorie
Kerkauto : Ochtend: Hille Hooghiemstra 442686
Avond: Ko Kraaij 442825
AGENDA:
Bijbelleesrooster
2-nov Psalm 139, 3-nov Rom 4:1-13, 4-nov Rom 4:14-25, 5-nov Rom 5:1-11, 6-nov Rom 5:12-21,
7-nov Rom 6:1-14, 8-nov Rom 6:12-23, 9-nov Psalm 75.
Maandag 3 nov.
18.30 tot 19.45 uur
20.00 - 21.00 uur

Club Groep 5/6:
Collectebonnen verkoop bij Dhr. W van Tilborg, Vijfmorgen 9

Dinsdag 4 nov.
I.v.m. dankdag geen Follow Me
Woensdag 5 nov. Dankdag
PCOB Afd, Giessen-Rijswijk.
Woensdag 5 november komen we weer bijeen in de Nijenburcht, Koperwiek 51 in Rijswijk.
Aanvang 14:00 uur. Deze middag komt de heer Griffioen spreken over daklozen.
Veel mensen denken vaak dat in het welvarende Nederland met al zijn sociale voorzieningen, je
toch niet dakloos hoeft te zijn. Als je dart dus bent, dan kies je daar kennelijk voor. Is dat echt zo?
Een indringen en soms ontroerend verhaal van een vrijwilliger die al 16 jaar in verschillende
functies zich voor daklozen inzet. Bij deze lezing ziet u ook beelden om een indruk te geven van de
opvang van daklozen in het Snurkhuis en Smulhuis in Utrecht. Ook niet leden van harte welkom
I.v.m. dankdag geen club
19.30 uur Dankdag voor gewas en arbeid
Voorganger : Ds. D.M .Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Collecte
: Kerkrentmeesters (1 collecte)
Kerkauto
Donderdag 6 nov.
13.00 tot ± 15.30 uur Handwerkgroep in de Maaszaal van de kerk
Vrijdag 7 nov.
13.30 tot 14.45

Club groep 3 en 4
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Zondag 9 november Voorbereiding Heilig Avondmaal
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Jolanda T en Annette
Middenbouw: Martin en Wendy
Bovenbouw : Carolien
Crèche
: Charonne Kant en Gerlinde Kant
Collecten
: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk - 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerkauto
: Gerrit van Drunen 442971
Medeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
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 en Mevr. H.J. Hol Nieuwenhuizen
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
Personalia Gereformeerde Kerk
Afgelopen week is broeder Henk Kant met een longontsteking opgenomen in het Beatrixziekenhuis.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging Mevr. Irene van den Berg
Verjaardag
D.V. 5 november hoopt Dhr. L van Herpen (Koperwiek 45) zijn 82ste verjaardag te vieren, waarmee
we hem van harte feliciteren.
Bedankt.
Gelukkig weer thuis en wat waardeer je dat dan! Ik was opgenomen in het ziekenhuis met een
lichte hartinfarct. Ik ben gedotterd en er zijn 5 “stents” geplaatst. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor
jullie gebeden, kaarten en telefoontjes! Hartelijke groeten: Irene van den Berg.
Bedankt
Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen wil ik u hartelijk danken voor de overweldigende
belangstelling na het overlijden van mijn lieve man en hun (groot)vader : Jan Mattheus Dirk van
den Berg
De aanwezigheid bij de gedachtenisdienst van oud-gemeenteleden en de vele lieve brieven en
kaarten ter nagedachtenis hebben het afscheid voor ons heel bijzonder gemaakt en zullen een
dankbare herinnering blijven.
J.E. van den Berg-Kranenburg
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
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Invoering Op Toonhoogte
Met ingang van de eerste adventszondag willen wij als gemeente, naast de gebruikelijke
liedbundel, gaan zingen uit Op Toonhoogte. Tot nu toe werd, wanneer hier uit gezongen werd, dit
lied afgedrukt op de nieuwsbrief. Vanaf de eerste adventszondag willen we u verzoeken om de
bundel Op Toonhoogte zelf mee te nemen naar de kerk.
Als kerkenraad willen wij deze bundel gezamenlijk gaan bestellen. De kosten zullen ongeveer 5,50
euro per bundel bedragen (wanneer er meerdere bundels tegelijk besteld worden hopen we nog
enige korting te krijgen). U kunt aangeven hoeveel bundels u wilt bestellen door dit aan te geven
op de lijsten welke achter in de kerk liggen of door een email met uw gegevens en het aantal dat u
wenst door te mailen aan scriba W. Van Dijk op het emailadres: w-vandijk@outlook.com
Solid Friends
Ladies and gentlemen, wij willen u van harte uitnodigen voor een leerzame doch gezellige avond
bij de Solid Friends. Mensen.. mensen.. wat klinkt dat netjes, maar hoe hoort het eigenlijk? Hoe
goed (of slecht) scoor jij bij de tokkietest? Wat weet jij van etiquette? En hield Jezus zich eigenlijk
wel aan de etiquette van zijn tijd? Dat willen wij graag met jullie onderzoeken! Doe je nette
schoenen aan en maak je klaar voor een avond vol beleefdheidslessen. Zondag 9 november om
19:30 in ’t Dijkhuis. Tot dan.
Rock Solid weekend
Beste tieners van Giessen en Rijswijk,
Na lang wachten is het dan bijna zover het 'Rock Solid weekend'!!!!! Het Rock Solid weekend is op
vrijdag 14 november en zaterdag 15 november. Voor het weekend moet je stevig in je schoenen
staan, we verblijven namelijk op het Friendship van Tienerfriends. Het thema van het weekend is
"Boot Camp" en vragen wij een bijdrage van €20,-. Voor wie mee wil varen met het Friendsship
verzamelen we vrijdagmiddag bij de hervormde kerk en gaan om 14:30 uur richting het
Friendsship. Voor wie niet mee kan varen verzamelen we bij de hervormde kerk en gaan om 17:30
uur richting de plaats waar het Friendsship aangemeerd ligt voor het weekend. Heb je je eigen nog
niet opgeven geef je eigen dan uiterlijk op voor 9 november via rocksolid-giessenrijswijk@live.nl,
bij de Rock Solid leiding of gooi een briefje door de deur bij André van Tilborg, Koperwiek 27. Geef
je eigen ook op als je nog niet naar een Rock Solid avond bent geweest maar toch mee wilt met
het weekend.
Verkoop loten t.b.v. winterfair
Ook dit jaar zijn de huis aan huis loten er weer!
Wilt u/jij ons helpen om deze te verkopen?
Geef dit dan door aan Ammy Besselink (tel: 442474)
Wij zorgen er dan voor dat de loten bij u worden afgegeven.
Mogen wij op u/jou rekenen?
Vrouwenochtend
Dit keer geen vrouwenmiddag met high tea maar op veler verzoek een vrouwenochtend en wel op
woensdag 12 november 2014 van 9.30 uur tot 11.30 uur in de Maaszaal van de kerk. Het concept
blijft hetzelfde. We nemen allemaal een aantal éénhaps lekkernijen mee voor bij de koffie. Deze
ochtend staat het onderwerp "Bevrijd van jezelf' centraal naar aanleiding van het boekje van de
bekende theoloog Tim Keller. Betsy Heikoop leidt het onderwerp in, waarna we in groepjes willen
doorpraten over het onderwerp. Het belooft weer een gezellige ochtend te worden. Dus neem je
vriendin of familielid mee en kom ook!
Er wordt een bijdrage gevraagd van € 1,00 per persoon ter dekking van overige onkosten. Graag
vooraf opgeven bij Heidi Kant (441144 of heidi@kantoliehandel.nl) of Gerlinda Kant (441632 of
gerlinda23.GK@gmail.com).
Gevonden
In de Maaszaal van de herv. Kerk in Rijswijk is tijdens de vakantiebijbelclub een zilveren hangertje
gevonden. U kunt hierover contact opnemen met Joost van Gammeren tel: 442606
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Geboren:
MAKAI AMADEUS PRINS, Maandag 27 oktober 2014
Ouders Michael en Linda Prins
Michael en Linda werken als zendelingen voor JEUGD MET EEN OPDRACHT op Bali
Fam. Prins, Jalan Pantai Jimbaran no.3, Linkungan Pantai Sari, Jimbaran, Kuta Selatan, Bali
80364, Indonesia, email: prinsmichael1@gmail.com
Michael, Linda en Makai hopen omstreeks de kerstdagen 6 weken naar Nederland te komen.

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

Receptenboek
Beste gemeenteleden,
Op onze oproep om een recept in te leveren en dit te delen met gemeenteleden zijn nog niet veel
reacties binnengekomen. Op dit moment kunnen wij hier geen boek van samenstellen.
Dus daarom nogmaals onze oproep
Hoe leuk zou het zijn jouw/uw lekkerste soep, toetje, taart, stamppot of andere lekkernijen te
kunnen delen met andere gemeenteleden?
Graag ontvangen wij het recept van jouw/uw favoriete gerecht zodat wij van al deze recepten een
boek kunnen maken. Dit boek zal te koop worden aangeboden tijdens de Winterfair.
Het hoeven geen 5 sterren maaltijden te zijn en het is ook niet erg als het recept niet uit uw eigen
keuken komt. Dus schroom niet en stuur het recept eventueel voorzien van foto’s, bij voorkeur per
mail naar fambesselink@ziggo.nl. Gewoon op papier mag ook, dan even afgeven bij Ammy
Besselink, Koekoek 11 of bij Diana Westerlaken, Kruisstraat 17.
Vermeld bij het recept wel even of het gaat om een voorgerecht, hoofdgerecht, toetje of gebak en
voor hoeveel personen het gerecht ongeveer is.
We zien uit naar alle culinaire verrassingen, graag ontvangen wij deze wel voor 8 november.
Groeten Diana en Ammy
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