Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

2de Advent
ZONDAG 7 december 2014
Morgendienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. W.C.P. Bevelander,
te Enter
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Gez. 136: 1, 3, 5
Schriftlezing : Zach. 9:1-10

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. A. Naijen te Andel
Organist
: Jeroen de Weerdt
Aanvangslied : OT lied 63:1en4
Schriftlezing : Micha 4:1-5 en
Openbaring 21:1-8
Tekst: Micha 4:1-5
Thema:"Koning van de vrede!"

Kindernevendienst voor de onder en middenbouw. thema: ‘Vrede op aarde’
Kerstproject: 2e kaarsje wordt aangestoken door: Marthe de Rade
Twee kaarsen mogen branden.
Hun licht schijnt warm en zacht
voor mensen in het donker,
als lichtpunt in de nacht.
Kerst Projectlied
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

2e couplet
Hij is de allerbeste
geen ander is als Hij
De machtigste en sterkste
Hij is het allebei
Refrein:
Goed nieuws, goed nieuws
Iedereen moet het horen
Goed nieuws, goed nieuws
Jezus is geboren
Jezus is geboren

Collecten: 1ste Pastoraat (PKN) – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Kerk
Kerkauto : Ochtend: Hille Hooghiemstra 442686
Avond: Ko Kraaij 442825
Uitleg bloemstuk: Tweede adventszondag.
Zie, Kijk
Hoe vanuit geloof , in de liefde de hoop groeit,
In een wereld waarin zoveel donker is.
De Tweede zondag van Advent staat in het teken van vrede en gerechtigheid.
Uit de stronk van Isai schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
In de driehoek van Geloof Hoop en Liefde is een tak verwerkt, de knoppen worden bloemen, de
witte bloemen staan voor vrede en gerechtigheid.
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Agenda
Bijbelleesrooster
7-dec Psalm 1, 8-dec Rom 15:25-33, 9-dec Rom 16:1-16, 10-dec Rom 16:17-27,
11-dec Amos 1:1-15, 12-dec Amos 2:1-16, 13-dec Amos 3:1-15, 14-dec Psalm 33.
Zondag 7 dec.
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 zondag 7 december over hebben in 't Dijkhuis om 19:30 uur.
Maandag 8 dec.
18.30 tot 19.45 uur
20.00
20.30 - 21.15 uur
20.00
Dinsdag 9 dec.
14.00 uur
18.45 uur
20.00 uur

Club Groep 5/6
Bijbelkring Hizkia :bij Diana Westerlaken Kruisstraat 17
Het te behandelen bijbel gedeelte is Kronieken30 1 – 22
Follow me next in het Dijkhuis
Kerkenraad vergadering 20.00 in de consistorie

De dames van de H.V.D. worden bij Nel Kolff verwacht voor het ophalen van
dagboekjes.
Follow Me
Dicipelschapskring bij Andre en Marja van Tilborg Koperwiek 27

Woensdag 10 dec.
18.45 tot 20.00 uur Club groep 7/8
20.00 uur
Bijbelkring in de Consistorie
Donderdag 11 dec
19.00-22.00 uur
Marriage Course Locatie: Dijkhuis te Giessen
Vrijdag 12 dec.
8.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 14.45 uur

Kaartentafel in de Zalmpassage. We staan weer met kaarten, sokken en
tweedehandsboeken in de Zalmpassage. De handwerkgroep
Club groep 3+4

Zaterdag 13 dec.
Rock Solid
Komende zaterdag is er weer een nieuwe Rock Solid avond. LET OP we beginnen om 18:00 uur in
plaats van 19:30 uur. Van te voren hoef je niet te eten. Wat we gaan eten en wat we verder die
avond gaan doen is nog een verrassing. Als je wilt komen geef je eigen even op via de Whatsapp
of via de e-mail.
Solid Friends
Lieve koks en kokkinnen, zaterdag 13 december gaan wij jullie kookkunsten eens op de proef
stellen met een high tea/sinas/sap/cola/(warme)chocolademelk. Houd Facebook en de groepsapp
in de gaten voor een verdeling van de lekkernijen. En dan zien we jullie graag zaterdag 13
december om 19:30 uur in 't Dijkhuis met jullie lekkerste creaties.
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Zondag 14 december 3de Advent
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw
: Jenny en Maartje S
Middenbouw : Willeke en Dieke
Bovenbouw : Arie
Crèche
: Diane Duizer en Emily Duizer
Collecten: 1ste Kerk in Actie: Noodhulp Ebola – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerkauto: Gerrit van Drunen 442971
Meeleven
Mevr. A. Verheij – Smits verblijft in het Beatrixziekenhuis kamer 550 oost
Mevr van Haaften Koperwiek 49 verblijft voor revalidatie in het nieuwe Gasthuis te Gorinchem.
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
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Dhr. en Mevr. Kant (Koperwiek 47)
Verjaardagen
D.V. 9 dec. Hoopt Dhr. C. D. Boender (Maasdijk 29) 80 jaar te worden en op 12 dec. hoopt Mevr.
D. van Essen- Versteeg (Citadel 4285 EG Woudrichem ) 83 jaar te worden, en op 15 dec. hoopt
Mevr. G.B. van Tilborg van Haaften (Lemmenskamp, Weth. de Joodestraat 2, 4285CD) 91 jaar te
worden , waarmee we hun alle van harte feliciteren.
Jeugddienst
Zondagavond 14 december om 18:00 hebben we in de Hervormde kerk in Rijswijk NB weer een
jeugddienst. De voorganger is Ds. Van der Linden en we hebben muzikale medewerking van
jongerenkoor Op Weg. Het thema van deze dienst zal zijn "All I want for christmas is You".
Kerstviering Ouderen.
D.V. 16 dec. Is er de kerstviering met de ouderen van onze gemeenten. Deze zal gehouden
worden in de Herv. Kerk in Giessen en in het Dijkhuis.
We komen eerst samen in de kerk, waar we tot de pauze zullen blijven.
De meditatie is in handen van Ds. D.M. Heikoop. De muzikale omlijsting Is in handen van Hanneke
Ermstrang en Renee Schreuders. Ook is er volop ruimte voor samenzang en declamatie.
Met de pauze gaan we naar het Dijkhuis waar u een kopje koffie/thee ect. krijgt aangeboden.
Ook een broodmaaltijd zal niet ontbreken. Daarom is het belangrijk dat u zich opgeeft !! zodat we
weten wat we moeten inslaan en er voldoende tafels zijn gedekt.
Vorig jaar liep dat niet helemaal optimaal. Dat is voor u maar ook voor ons niet prettig.
Aan het eind van de avond is er een collecte.
U bent van harte welkom vanaf 15.30 in de kerk en we beginnen om 16.00 uur.
U kunt zich opgeven tot uiterlijk 11 december ook voor vervoer bij : Hillie van Breugel tel: 442458
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Kerstcollecte kindernevendienst
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
Kinderkerstfeest
Op eerste kerstdag vieren we het kinderkerstfeest. Het thema voor de viering is dit jaar “In blijde
verwachting”. In de weken van advent staat dit thema centraal in de verhalen op de
kindernevendienst. Elke week wordt er een symbool op de sterrenhemel in de kerk bevestigd en
zien we het project groeien. Het kerstfeest komt dichterbij. We willen iedereen uitnodigen om het
kinderkerstfeest met ons te vieren. Tijdens deze viering zingen we samen mooie kerstliederen.
Ook wordt er een prachtig kerstverhaal verteld en sluiten we met de kinderen het kerstproject af.
De dienst begint om 18.00 uur. Kinderen en leiding van de kindernevendienst en jeugdclub De
Hoeksteen
Leiding gezocht voor Rock Solid
Voor Rock Solid zijn wij opzoek naar leiding. Op dit moment komen we echt leiding te kort om om
de de twee weken een Rock Solid avond te houden. Wil je samen met ons de Rock Solid avonden
organiseren voor de tieners van Giessen en Rijswijk, laat het ons weten. Spreek een van ons aan
of stuur een e-mail naar rocksolid-giessenrijswijk@live.nl.
Groetjes, de Rock Solid leiding
Andre van Tilborg, Erik van Tilborg, Johan van Acquoy, Pietjan Pijpelink en Martin Westerlaken

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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