Nieuw sbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 30 november 2014, 1ste Advent
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Psalm 84 vers 3
Schriftlezing : Lucas 1: 5 – 25
Tekst
:Lucas 1 vers 19 en 20
Thema : Leren verwachten

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. N.W. van den Houten,
te Dordrecht
Organist
: Hans van Oudheusden
Aanvangslied : Psalm 72 vers 1en 4
Schriftlezing : Genesis 3:15 en Openbaring 12

Kerstproject: 1e kaarsje wordt aangestoken door: Karlijn Bok
De eerste kaars mag branden,
Wij zien een beetje licht
dat ook voor ons gaat schijnen
is dat geen mooi gezicht?
Projectlied 1e advent:

Refrein:
Goed nieuws, goed nieuws
Iedereen moet het horen
Goed nieuws, goed nieuws
Jezus is geboren
Jezus is geboren
1e couplet
Hij wil je heel graag helpen
in alles wat je doet
En gaat het soms wat moeilijk
Hij geeft je nieuwe moed
Refrein:
Goed nieuws, goed nieuws
Iedereen moet het horen
Goed nieuws, goed nieuws
Jezus is geboren
Jezus is geboren
Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: God belooft de Vredevorst
Collecten: 1ste Diaconaal Quotum – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud orgel
Kerkauto : Wim Duizer 441687
Adventsbloemstuk
Op deze eerste adventszondag worden we opgeroepen tot waakzaamheid, om goed te kijken
naar kleine tekens van verwachting. In de driehoek van geloof hoop en liefde zien we een tak met
knoppen die een belofte inhoudt van bloei. Het is een hoopvol teken in een verwarrende tijd
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AGENDA:
Bijbelleesrooster
30-nov Psalm 24, 1-dec Rom 13:8-14, 2-dec Rom 14:1-13, 3-dec Rom 14:14-23,
4-dec Rom 15:1-6, 5-dec Rom 15:7-13, 6-dec Rom 15:14-24, 7-dec Psalm 1
Maandag 1 dec.
18.30 tot 19.45 uur
20.00 - 21.00 uur
20.30 - 21.15 uur

Club Groep 5/6
Collectebonnen verkoop bij Dhr. W van Tilborg, Vijfmorgen 9
Follow me next in het Dijkhuis

Dinsdag 2 dec.
18.30-19.30 uur
19.00 uur

Follow Me in het jeugdhonk van de Kerk
Gebedskring bij Jennie Kant (Lijster 12)

Woensdag 3 dec.
PCOB
Woensdag 3 december is er een ochtendbijeenkomst van de PCOB afd. Giessen-Rijswijk.
De heer J. de Jager uit Sliedrecht is ambassadeur van het Shaare Zeedek ziekenhuis in
Jeruzalem. De presentatie wordt ondersteund met video beelden.
Aanvang 10:00 u vm. in de Nijenburcht, Koperwiek 51 in Rijswijk
18.45 tot 20.00 uur

Club groep 7/8

Donderdag 4 dec.
13.00 uur
Handwerkgroep in de Maaszaal van de kerk
20.00 tot 22.00 uur Bijbelkring Openbaring bij Dineke van Tilborg Vijfmorgen 9
Vrijdag 5 dec.
13.30 tot 14.45 uur
18.30 uur

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

Zaterdag 6 dec.
8.00 tot 10.00 uur

Mannenontbijt (koffie/thee staat klaar vanaf 7.45 uur) in de Maaszaal

Zondag 7 december 2de Advent
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Annette en Suzan
Middenbouw : Maaike en Wendy
Bovenbouw : Caroline
Crèche
: Jacoline van Boggelen en Mirjam Vos
Collecten
: 1st Pastoraat (PKN) - 2de Kerkrentmeesters – 3de Verwarming
Kerkauto
: Ochtend: Hille Hooghiemstra 442686 Avond: Ko Kraaij 442825
Meeleven
Mevr. A. Verheij – Smits verblijft nog in het Beatrixziekenhuis kamer 541 oost
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Mevr. P Kant – van Tilborg in de
Lemmenskamp
Bedankt!
Langs deze weg willen wij u allen hartelijk bedanken voor de vele kaarten die mijn man op zijn
verjaardag van u mocht ontvangen, het heeft hem zeer goed gedaan dat ondanks zijn verblijf
buiten de Gemeente toch zovelen aan zijn verjaardag gedacht hebben.
Hartelijke groet, Joost en Drika van Essen
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Solid Friends
Stel je voor, dat je op school naar het fietsenhok loopt en je ziet dat ze je banden hebben lek
gestoken. Een dag later hoor je wie het heeft gedaan. Wat zou je doen? Zou je wraak nemen? Wat
is wijsheid? Hier gaan we het volgende week zondag 7 december over hebben in 't Dijkhuis om
19:30 uur.
Collecte Ebola
Op Zondag 14 december a.s. wordt er in onze kerk een collecte gehouden voor noodhulp,
i.v.m. de ebola epidemie. Aan deze ziekte zijn al duizenden mensen overleden, en is een
bedreiging, voor de hele wereld bevolking. Deze collecte wordt dus van harte bij u aanbevolen.
Dringend (hulp) leiding gezocht
Beste gemeenteleden, ouderen en jongeren.
Het seizoen voor het jeugdwerk is in volle gang. We mogen dankbaar zijn dat we gezamenlijk
jeugdwerk hebben in onze gemeenten van Giessen en Rijswijk. Ook dit seizoen is er een grote
aanloop van jongeren die naar de clubs komen. Rond de 25-30 bij Rock Solid (leeftijd 12-14) en
Solid Friends rond de 15 jongeren (leeftijd 15-18). We hebben voor de deze twee clubs dringend
(hulp) leiding nodig. De leiding bestaat normaliter uit 8-10 personen zodat je de avonden kunt
rouleren. Bij Rock Solid zijn er vijf leiders benodigd en bij Solid Friend 2. Als er genoeg (hulp)
leiders zijn kost je dit 1 avond in de maand op zaterdag (RS) of zondag (SF). Daarnaast zijn er 4
vergaderingen per jaar en wordt er gewerkt met werkmappen van Youth For Christ waarin de
avonden met thema's al zijn beschreven.
Wat is er voor nodig om mee te doen?:










Een warm hart voor tieners hebben;
De wil om te leren;
Toewijding en de wil om tijd (en energie) in de tieners en de club te investeren;
Zelf te willen groeien als christen;
In een team te werken;
Integer te zijn, open en eerlijk naar de andere teamleden
Een goed voorbeeld geven aan jongeren;
Zondags naar de kerk gaan (de erediensten bezoeken).
Voor meer info zie de beleidsnota op www..kerkgiessen.nl/activiteiten/jeugd/rock-solid.html
of http://www.kerkgiessen.nl/activiteiten/jeugd/solid-friends.html

* Het is al jaren moeilijk om mensen te vinden voor het jeugdwerk en we zijn dan ook blij en
dankbaar dat we een enthousiaste leiding hebben die zich inzetten om onze jongeren een plek te
bieden. Er zijn momenten waarop je je afvraagt waarom er zo weinig animo is om onze jongeren te
leiden. Juist op deze leeftijd komen jongeren overal mee in aanraking. Het is dan toch ook
kostbaar om een club te hebben waar het uitgangspunt de Here God is. Laten we ons hier met
elkaar voor inzetten om dit stukje gemeentewerk door te laten gaan.
Wil je meer informatie dan kun je terecht bij de leiding of de jeugdouderlingen.
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Geslaagde Winterfair
We kunnen terug kijken op een geslaagde gemeente dag met veel bezoekers en een gezellige
sfeer. De uiteindelijke netto opbrengst is € 5100, =
Hierbij willen we ook nog even de prijswinnaars van de verschillende raadspelletjes/bloemengroet
en de huis aan huis loten vermelden: De goed gevulde boodschappenmand is gewonnen door
Lijntje van Tilborg zij zat er maar een paar cent naast.
Het aantal vissen in het aquarium is door twee mensen geraden het waren er elf.
Via het rad d.m.v. een even en oneven nummer is de boodschappentas met inhoud gewonnen
door Rina van Andel.
Dan hadden we nog de bloemengroet deze was bestemd voor mevr. van Helden in de
Lemmenskamp.
Rest ons nog de winnaars van de huis aan huis loten:
1e Prijs: A Peele, Dorpsstraat
2e prijs: Mw van Gammeren, Scholtenplein
3e prijs: J Pullen, Maasdijk
4e prijs: A Kant, Almweg
5e prijs: A Kant, Dorpsstraat
Overige prijswinnaars: Catrie Vonk/ Maasdijk, Thea Vervoorn/Kruisstraat ,
A Ouwerkerk/Dorpsstraat, Dennis van Giessen/Dorpsstraat, Fam van Heukelum/de Geer
Alle vrijwilligers en sponsors bedankt mede dankzij u was deze dag geslaagd!
Graag zien wij u volgend jaar weer tijdens dit gezellige evenement. Ammy en Diana

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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