Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 9 november 2014
Morgendienst: 9.30 uur
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Voorganger : Ds. D. Heikoop,
te Nieuwegein
Organiste
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Gezang 132 : 1 en 4
Schriftlezing : Lucas 15:1-10 en
Lucas 19: 1-10
Tekst : Lucas 19 vers 10

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. A.J. Mouw te Giessen
Organist
: Hans van Oudheusden
Aanvangslied : Ps. 105: 1
Schriftlezing : Romeinen 1:16-25

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: Gelijkenis van de talenten (Matteüs 25:14-30)
Collecten
Kerk auto

: 1st Plaatselijk jeugdwerk - 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
: Gerrit van Drunen 442971

Agenda
Bijbel leesrooster
9-nov Psalm 75, 10-nov Rom 7:1-6, 11-nov Rom 7:7-12, 12-nov Rom 7:13-25, 13-nov Rom 8:1-8,
14-nov Rom 8:9-17, 15-nov Rom 8:18-30, 16-nov Psalm 50.
Zondag 9 nov. 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. Aanstaande zondag 9 november om 19:30 in ’t Dijkhuis.
Tot dan.
Maandag 10 nov.
18.30 tot 19.45 uur
20.00 uur

Club Groep 5/6:
Studiegroep Hyskia bij de fam. A van der Nat (Maasdijk 18)

Dinsdag 11 nov.
D.V. 11 november is er weer een ontmoetingsmiddag voor de ouderen van onze gemeente.
In ons midden zal zijn de heer J. v/d Linden uit Brakel die ons alles zal vertellen en laten zien via de
beamer over de orchidee. U krijgt de mogelijkheid om deze ook bij hem te kopen. U bent van harte
welkom in de Rank van de geref. Kerk .
De zaal is open vanaf 13.30 uur. We beginnen om 14.00 uur met koffie en thee.
Voor vervoer neemt u contact op met: Tonny Besselink tel: 441956 Hoort u nog niet bij de ouderen en
wilt u ook meer te weten komen over deze prachtige plant, dan bent u van harte welkom.
18.30-19.30 uur
19.00 uur
20.00 uur

Follow Me in het jeugdhonk van de kerk.
Gebedskring bij Jennie Kant, (Lijster 12)
Dicipelschapskring bij Andre en Marja van Tilborg (Koperwiek 27)

Woensdag 12 nov.
9.30-11.30 uur
Vrouwenochtend in de Maaszaal van de kerk
18.45-20.00 uur
Club groep 7 en 8
20.00 uur
Bijbelkring in de consistorie (U kunt boven langs de kerk in)
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Woensdag 12 nov.
19.15 - 19.45 uur
Bezinningsbijeenkomst:
woensdag 12 november a.s. hopen we een bezinningsbijeenkomst te hebben ter voorbereiding op het
Heilig Avondmaal. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het voorvak van de kerk en duurt van 19.15 19.45 uur. Ik hoop dat velen aanwezig zullen zijn, om samen met elkaar op deze manier invulling te
geven aan de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Mochten er voor u belemmeringen zijn om aan het
Heilig Avondmaal deel te nemen ( waar voorheen het Censura morum voor gehouden werd) dan kunt u
contact opnemen Ds. D.M. Heikoop of met uw wijkouderling, om zodoende hopelijk deze belemmering
uit de weg te helpen.
Donderdag 13 nov.
19.00-22.00 uur
Marriage Course Locatie: Dijkhuis te Giessen
Vrijdag 14 nov.
13.30-14.45 uur
18.30-21.00 uur

Club groep 3 en 4
Youth Beta in het jeugdhonk van de kerk

Zaterdag 15 nov.
Inzameling rommelmarktspullen.
Zaterdag 15 november 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.

Solid Friends.
Zaterdag 15 november zien we jullie graag weer om 19:30 uur in 't Dijkhuis. Volg onze Facebook pagina
voor meer informatie.
Zondag 16 november Heilig Avondmaal
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw
: Suzan en Jenny
Middenbouw : Willeke en Maaike
Bovenbouw : Arie
Crèche
: Heidi Kant en Stefan Lankhaar
Collecten: 1ste Kerk in Actie - 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Kerkauto
: Teus Smits 441445
Meeleven
Dhr. A van Tilborg (Onderweg 8) verblijft in het st Antonius ziekenhuis in Nieuwegein
Daniël Pullen gaat dinsdag 11 november voor een operatie naar het Beatrixziekenhuis. (dag opname)
Personalia Gereformeerde Kerk
Broeder Henk Kant ligt nog steeds met een longontsteking in het Beatrix ziekenhuis.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Dhr. A van Vugt (Maasdijk)
Van de zendingscomm.
D.V. 30 november hoopt Rahel den Toom haar verjaardag te vieren.
Wil u haar verrassen met een kaartje?
Dit is haar adres: Rahel den Toom -Schönenhofstr.5 - CH 8500 Frauenfeld

Zwitserland
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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?
Rock Solid weekend
Beste tieners van Giessen en Rijswijk,
Komend weekend is het dan zover het 'Rock Solid weekend'!!!!! op het Friendship van Tienerfriends.
Ben je vergeten je eigen op te geven geef je eigen dan nog snel op voor uiterlijk maandagavond 10
november voor 18:00 uur 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.
Gezocht: nieuwe kindernevendienstleiding!
Vanaf januari zijn we op zoek naar nieuwe leiding voor de kindernevendienst. We zoeken iemand voor
de middenbouw (groep 4 t/6). Je bent zeker niet elke week aan de beurt; gemiddeld gaat het om zo’n 1
keer in de 3 weken.
Mannen/vrouwen/jongeren (vanaf ± 16 jaar), iedereen is welkom! Vind je het leuk om met kinderen om
te gaan en ze iets te leren over God? Meld je dan nu aan. Een keer vrijblijvend komen kijken kan
natuurlijk ook altijd.
Spreek iemand van de leiding aan, bel naar Maaike van Nimwegen: 443400 of stuur een mailtje naar
maaike_vn@live.nl.
Winterfair
Zaterdag 22 november 2014 wordt opnieuw een Winterfair georganiseerd in de Maaszaal van de kerk.
Graag nodigen wij u uit voor een gezellige dag met heel veel leuke en lekkere producten.
Dit jaar verkrijgbaar: Kaas vers van het mes!
Kom voor een lekker stukje kaas deze week naar de Winterfair.
Maak een keuze uit diverse woondecoraties, bloemstukken en accessoires, of maak uw garderobe
compleet met een mooie tas.
Bestel het unieke receptenboek van onze gemeente, een voorbeeld exemplaar ligt voor u klaar op een
van de kramen.
U kunt weer meedingen naar prachtige prijzen bij diverse spelletjes en het rad van avontuur!
In de middag zijn er enkele kinder draai-rondes met prijzen speciaal gekozen voor onze jonge gasten!
Er zijn ook andere leuke spelletjes voor de kinderen waar mooie prijsjes mee te verdienen zijn.
Natuurlijk wordt aan de inwendige mens ook gedacht. U kunt terecht voor een kopje koffie, thee of
limonade met natuurlijk heerlijk huisgemaakt gebak!
Daarnaast zal er ook dit jaar weer een winterbuffet gepresenteerd worden, voor een kleine vergoeding
krijgt u een heerlijke maaltijd opgediend. Ook aan de kinderen wordt gedacht!
Het buffet is geopend vanaf 17.30 uur.
Wij zouden het wel fijn vinden als u zich even opgeeft voor dit buffet.
Dit kan via Ammy Besselink: tel 0183 442474
De markt blijft doorlopend geopend en vanaf 19.30 uur gaan we van start met de jaarlijkse draaiavond.
Hierbij zijn weer leuke prijzen te winnen, u maakt kans op taarten, vleesschotels, diverse kadobonnen
enz. enz. Komt allen en neem vrienden en familie mee zodat we er vooral een gezellige avond van
kunnen maken!
Aan het einde van de avond zullen tevens de winnaars van de huis aan huis loten bekend gemaakt
worden! Reden genoeg dus om de “Winterfair ” een bezoek te brengen!
U bent welkom van 14.00 uur tot 22.00 uur. Graag tot ziens!
Mededeling van de koster.
De koster wordt vanaf zondag 9 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
Dankstondcollecte en kerktuin
Inclusief giften per bank bedraagt de opbrengst van de Dankstondcollecte het mooie bedrag van
€ 2.191,25. Hier zijn we heel dankbaar voor. Ook zijn we blij met het initiatief van een groep van 9
mannen die de kerktuin gaan onderhouden. Hartelijke dank en veel gezelligheid en zegen toegewenst
op dit mooie werk.
Hartelijke groeten van uw kerkrentmeesters

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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