Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 14 december 2014, 3de Advent
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organiste
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Gez. 232 vers 1 en 3
Schriftlezing : Jesaja 8 vers 23 tot Jesaja 9 vers 6 en Lucas 1: 26 – 38
Tekst
:Lucas 1 vers 38
Thema : Maria’s geloof
kindernevendienst voor alle groepen. Thema: ‘De Verlosser komt’
Collecten: 1ste Kerk in Actie: Noodhulp Ebola – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerkauto: Gerrit van Drunen 442971
3de kaarsje wordt aangestoken door: Brent Vos
Drie kaarsen mogen branden,
vertellen het bericht:
het donker gaat verdwijnen!
Het wordt al steeds meer licht.
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:
3e couplet
En Hij is ook een Vader
die heel veel van je houdt
Hij draagt je in zijn armen
als jij op Hem vertrouwt
Refrein:

Uitleg: Bloemstuk 3de Advent
Thema de Verlosser komt.
Jes 40:3 , Baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze
God.
Op deze derde adventszondag zien we een wirwar van takken in de driehoek van Geloof Hoop en
Liefde. De takken dienen als beeld voor de chaos die leven soms kan zijn. Tussen de takken zijn
rose bloemen verwerkt . Deze bloemen geven de bloei aan, die ontstaat waar mensen
wegbereider worden voor elkaar.
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Avonddienst: 18.00 uur Jeugddienst
Voorganger : Ds. Van der Linden, te Waalwijk

Liturgie aanwezig

Jeugddienst
Vanavond 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".
Agenda:
Bijbelleesrooster
14-dec Psalm 33,15-dec Amos 4:1-13, 16-dec Amos 5:1-13, 17-dec Amos 5:14-27,
18-dec Amos 6:1-14, 19-dec Amos 7:1-17, 20-dec Amos 8:1-14, 21-dec Psalm 58.
Maandag 15 dec.
18.30 tot 19.45 uur
20.30 - 21.15 uur
19.45 uur

Club groep 5+6
Follow me next
Gesprekskring. De koffie staat klaar in de Maaszaal.

Dinsdag 16 dec.
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.
U bent van harte welkom vanaf 15.30 in de kerk en we beginnen om 16.00 uur.
voor vervoer bij : Hillie van Breugel tel: 442458
19.00 uur
18.45 uur

Gebedskring bij Jennie Kant, (Lijster 12)
Follow Me

Woensdag 17 dec.
18.45 tot 20.00 uur

Club groep 7+8

Donderdag 18 dec.
13.00 uur
Handwerkgroep in de Maaszaal van de kerk
Vrijdag 19 dec.
13.30 tot 14.45 uur

Club groep 3+4

Zaterdag 20 dec.
Inzameling rommelmarktspullen.
Zaterdag 20 december 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. De spullen moeten wel
verkoopbaar zijn, dus aan kapotte en 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, H. van Giessen, tel: 442400.
Kaarten-en boekentafel in de Rank.
D.V. zaterdag 20 dec. Zijn wij op uitnodiging van onze Geref. broeders en zusters met onze
kaarten, sokken en tweedehandsboeken in de Rank van de Geref. Kerk. Daar is die dag van
10.00 uur tot 22.00 uur van alles te koop ( denk aan fraaie kerststukken en stukjes ) en te doen
voor jong en oud. Komt u ook een kijkje nemen ?
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Zondag 21 dec. 4de Advent
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Jolanda D en Maartje v H
Middenbouw : Rianne en Maaike
Bovenbouw : Martin
Crèche
: Jetty Verbeek en Maartje van Helden
Collecten : 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energie kosten
Kerkauto : Teus Smits  441445
Overlijden
Op donderdag 11 December 2014, is Mevr. A. Verheij– Smits overleden in de leeftijd van 82 jaar.
Dinsdag 16 december is er gelegenheid tot condoleren van 19.00 tot 20.30 uur aan huis (Mr. J.N.
Scholtenplein 16)
De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 17 december na een dienst van woord en gebed om
13.30 uur in de Hervormde Kerk te Rijswijk.
Meeleven
Dhr. A van de Werken (Zesmorgen 11) word a.s. donderdag 18 dec. opgenomen in het ziekenhuis
in Breda.
Personalia Gereformeerde Kerk
Zuster Jennie Smits- van den Koppel, Dorpsstraat 9, 4284 EE Rijswijk is na een zware
hersenbloeding opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Mevr. C. Groeneveld – Smits (Zesmorgen
21, 4284EW)
Jarig
D.V. 20 dec. hoopt dhr. G.B. Westerlaken (Julianastraat 4, 4281 NR Andel) zijn 90ste verjaardag te
vieren, en D.V. 22 dec. hoopt Rien Pullen (Vijfmorgen 4, 4284 EA) 83 jaar te worden waarmee we
hen van harte feliciteren.
Huwelijksjubileum
D.V. 16 December hopen Dhr. en Mevr. J.B. van der Nat - P.C. van Tilborg (Dorpsstraat 16, 4284
EH) 50 jaar getrouwd te zijn, waarmee we hun van harte feliciteren.
Van de zendingscommissie,
D.V. 21 dec. hoopt Deborah den Toom haar 13de verjaardag te vieren. Wilt u haar een kaartje
sturen, dan is hier het adres: Deborah den Toom, Tagenharterweg 6 - Ch - 8508 Klingenberg Zwitserland
Postzegels voor de handwerkgroep.
De kerstkaarten vallen weer op uw deurmat. Zou u voor ons de postzegels willen bewaren?
U kunt het beste de hele envelop in de postzegel-en kaartendoos deponeren, voor de dames die
het knipwerk verrichten is dit wel zo fijn. Kaarten waar de helft van is afgescheurd kunnen wij niet
gebruiken. De kaarten en postzegels brengen elk jaar nog veel geld op dat bestemd is voor de
zending.
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
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Boodschappenzegels Plusmarkt.
Kaart vol en hoeft u de zegels niet meer ? Wilt u ze dan voor de handwerkgroep bewaren?
U kunt ze in de doos van postzegels deponeren. Alvast bedankt.
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 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
Beleidsplan 2015-2020
Als kerkenraad zijn wij al langere tijd bezig geweest met het nieuwe beleidsplan van onze
gemeente. In meerdere bezinningsbijeenkomsten hebben wij getracht de juiste Bijbelse weg te
vinden. Op de gemeenteavond van 1 oktober j.l. is het concept beleidsplan met u als gemeente
besproken. Naar aanleiding hiervan hebben wij als kerkenraad ons opnieuw gebogen over het
beleidsplan en nog enige aanpassingen gedaan. In de vergadering van 8 december j.l. hebben wij
als kerkenraad dit beleidsplan voor de jaren 2015-2020 vastgesteld. Wij zijn God dankbaar dat wij
als kerkenraad in samenspraak met de gemeente in alle rust en zorgvuldigheid tot dit plan hebben
kunnen komen. De missie zoals die verwoord is in dit beleidsplan luidt als volgt:
Als Hervormde gemeente van Rijswijk (N.Br.) willen wij
elkaar toerusten tot discipelschap van Jezus Christus,
om de boodschap van Gods liefde uit te dragen in onze omgeving
en daarmee God groot te maken.
Wij bidden ook om Gods zegen over de missie. Met de komst van dit nieuwe beleidsplan hebben
wij geenszins de indruk dat wij als gemeente klaar zijn tot 2020. Het mag eerder als nieuwe start
worden gezien. Als kerkenraad willen wij ons de komende tijd opnieuw in diverse
bezinningsmomenten richten op diverse onderwerpen uit dit beleidsplan. Dit beleidsplan is geen
document dat, als in beton gegoten, het beleid voor onze gemeente voor de komende vijf jaar vast
legt. Het is bedoelt als een dynamisch document. Door bezinning en overleg met u als gemeente
willen wij verdere invulling geven aan onze missie hier in deze wereld. Als kerkenraad hopen wij
dat ook u als gemeentelid zich betrokken voelt bij deze missie. Wij hopen dat u mee wilt denken
over de inhoud en verdere uitvoering hiervan. Wij staan dan ook open voor uw inbreng op velerlei
gebied. Maar bovenal hopen wij dat wij dit als gemeente, biddend om Zijn zegen, bij God mogen
brengen.
Het beleidsplan kunt u vinden op onze website www.hervormdrijswijknb.nl Voor diegenen die niet
de beschikking hebben over internet hebben wij enkele uitgeprinte versies van het beleidsplan
achter in de kerk liggen.
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Balans
De balans van de kerkrentmeesters wordt per 31 december 2014 weer opgemaakt. Nu van het
jaar 2014 dat bijna voorbij is. Wilt u alstublieft nakijken of u de toegezegde Kerkelijke bijdrage,
Solidariteitskas en abonnementsgeld van Kerkklanken hebt voldaan? Als u hebt betaald, is onze
dank groot. Als nu nog moet betalen, vragen we u om dat voor het Kerstfeest te doen zodat de
betaling tijdig door de bank wordt verwerkt. Ook dan is onze dank groot. Er is ook een aantal
gemeenteleden die geen kerkelijke bijdrage 2014 hebben toegezegd en ook niet hebben betaald.
Aan hen stellen we de vraag om deze keuze te heroverwegen en ook voor het Kerstfeest in orde te
willen maken. Ook dan is onze dank groot. Het is een Bijbelse opdracht om elkaars lasten te
dragen (Galaten 6:2). Ook zo mogen we proberen beelddragers te zijn naar het voorbeeld van de
Here Jezus die naar de aarde kwam om onze lasten te dragen.
Met heel mijn ziel prijs ik de Heer,
met al mijn adem dank ik God.
Hij dacht aan mij, richtte mij op.
De mensen prijzen mij gelukkig.
(uit lied Magnificat van Sela)

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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