Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 23 november 2014
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organiste
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Ps 143 vers 8
Schriftlezing : Openbaringen 20 11 Openbaringen 21 vers 8

Avonddienst: 18.00 uur
Doopdienst
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Jeroen de Weerdt
Liturgie aanwezig

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: De wederkomst (Matteüs 24:14-35)
Collecten : 1st Plaatselijk Ouderenwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
Kerkauto
: Dik van Vugt 442327
Agenda:
Bijbelleesrooster
22-nov Rom 10:14-21, 23-nov Psalm 90, 24-nov Rom 11:1-12, 25-nov Rom 11:13-24, 26-nov Rom 11:25-36,
27-nov Rom 12:1-8, 28-nov Rom 12:9-21, 29-nov Rom 13:1-7, 30-nov Psalm 24.

Zondag 23 nov.
Solid Friends
Hallo gasten van de Solid Friends! Wie is er nou nooit jaloers?! Iedereen toch... Dat iemand die
gave mobiel heeft, die jij niet hebt. Of vul maar in. Op zondagavond 23 november staat 't Dijkhuis
weer open vanaf 19.30 uur. We gaan het met jullie dan hebben over jaloezie. Tot dan!
Maandag 24 nov.
18.30 tot 19.45 uur
19.45 uur
20.00 uur

Club Groep 5/6
Gesprekskring. De koffie staat klaar in de Maaszaal.

Pastoraatsvergadering in de consistorie

Dinsdag 25 nov.
Op 25 nov. zijn de tafels weer gedekt en een maaltijd bereidt in de Maaszaal van de Herv. Kerk in
Rijswijk. Zij die zich reeds hebben opgegeven worden tussen 12.00 uur en 12.15 uur verwacht.
18.45 uur

Follow Me in het jeugdhonk van de kerk.

Woensdag 26 nov.
Boekjes Op Toonhoogte
Op woensdag en donderdagavond kunnen de Op Toonhoogte boekjes opgehaald worden van
19.00 tot 20.00 uur bij Kees van Herpen (Drie zalmen 8) Dit alleen voor de mensen die een boekje
besteld hebben. De prijs van de Op Toonhoogte boekjes bedraagt € 5.50.
18.45 tot 20.00 uur
20.00uur

Club groep 7/8
Bijbelkring in de Maaszaal

Donderdag 27 nov.
19.00-22.00 uur
Marriage Course Locatie: Dijkhuis te Giessen
20.00 uur
Discipelschapskring bij de familie van Tilborg (Koperwiek 27)

Vrijdag 28 nov.
13.30 tot 14.45 uur
18.30 tot 21.00 uur

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

Zaterdag 29 nov.
Solid Friends
Sint zat eens te denken, wat hij de Solid Friends jeugd voor leuke avond zou schenken. Zaterdag
de 29e moest Sint zien te vullen, misschien een avond vol pepernoten smullen? Hij vroeg om
ideeën aan de Piet, maar die wist het eigenlijk ook niet. Hou dus Facebook in de gaten, want daar
wilt Sint graag met jullie praten.
Rock Solid
Afgelopen weekend was het weekend van Rock Solid. Met meer dan 20 tieners hebben we vrijdag
en zaterdag doorgebracht in de Biesbosch op het Friendship van Tienerfriends. Naast de
verschillende spellen was er tijd om samen met de tieners over het geloof te praten. Met elkaar
hebben we een geslaagd weekend gehad.
Heb je zin in een leuke avond waar naast allerlei leuke spellen ook tijd is om gezamenlijk over het
geloof te praten, kom dan naar de eerstvolgende Rock Solid avond op zaterdag 29 november. Dit
zal een avond vol verwachting zijn. Groetjes, de Rock Solid leiding
Zondag : 30 nov. 1e Advent
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Maartje v H en Jolanda T
Middenbouw : Wendy en Denise
Bovenbouw : Carolien
Crèche
: Suzanne Rens en Marielle Oudshoorn
Collecten: 1ste Diaconaal Quotum – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud orgel
Kerkauto : Wim Duizer 441687
Meeleven

Mevr A Verheij – Smits verblijft in het Beatrixziekenhuis kamer 541 oost
Personalia Gereformeerde Kerk
Broeder Henk Kant is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis.

Hij is erg snel vermoeid en zijn krachten nemen langzaam af.
Bloemengroet
De bloemengroet gaat deze week als bemoediging naar Dhr. A van Tilburg die thuis kwam uit het
ziekenhuis.
Bedankt!
Voor uw medeleven in de vorm van gebeden, kaarten, telefoontjes en persoonlijke gesprekken wil
ik graag iedereen bedanken. Het doet mij goed zoveel medeleven uit de gemeente te mogen
ervaren. De chemokuren lopen nu op een eind maar er is nog een lange weg te gaan.
Er is dankbaarheid in mijn hart voor Gods trouwe zorg en Zijn niet aflatende nabijheid.
Hem komt alle eer toe!
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer’ mijn God
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief Zijn vrede is in mij
‘k Zie naar Hem op en ik weet: Hij is mij steeds nabij!
Met een hartelijk groet, Ank van de Kooy.
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Kerstcollecte kindernevendienst
Het is bijna weer advent, tijdens de weken van advent staan er weer de jaarlijkse collectebussen
voor het ondersteunen van de kindernevendienst in onze gemeente. De opbrengst van de collecte
wordt o.a. besteed aan de kerstboeken voor de kinderen, de methode “Vertel het Maar”, de
werkjes, papier, lijm, scharen etc. Wij willen deze collecte van harte bij u aanbevelen. Wilt u liever
uw gift overmaken dan kunt u daarvoor het volgende rekeningnummer gebruiken:
NL54RABO0372503721 t.n.v. kindernevendienst Hervormde Gemeente Rijswijk. Komende week
treft u bij uw kerkkrant een brief met enveloppe aan over deze collecte voor de KND.
Schoonmaken kerk.
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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