Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 21 december 2014
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. F.A.J. Heikoop,
te Harmelen
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Gezang 9 vers 1
Schriftlezing : Gen. 29: 15-35,
Tekst
: Gen. 29 vers 25a.

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. G.J. Wolters, te Almkerk
Organist
: Timo v/d Berg
Aanvangslied : Psalm 24 vers 4 en 5
Schriftlezing : Luc.1:26 – 38
Tekst
: Luc.1:38 (midden)

kindernevendienst voor alle groepen. Thema: ‘Goed nieuws’
Collecten: 1ste Eigen zendingsproject – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energie kosten
Kerkauto : Teus Smits  441445
4e kaarsje wordt aangestoken door: Joëlle en Janouk van Boggelen
Vier kaarsen mogen branden.
Zij geven ons weer moed.
Nog maar heel even wachten,
dan wordt het licht en goed.
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
4e couplet
Hij geeft je echte vrede
en wie in Hem gelooft
die krijgt het eeuwig leven
want dat heeft Hij beloofd
Refrein:

Vierde advent: Uitleg Bloemstuk
Thema ; Goed Nieuws
Jes: 61-11
Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen,
Zo laat God de Heer, gerechtigheid ontkiemen en glorie voor het oog van de volken.
Vandaag horen we over Goed Nieuws, het Licht komt dichterbij, we maken ruimte voor het Kind
van God.
In de schikking zien we hoe uit het verborgene, Gods Liefde groeit.
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Agenda:
Bijbelleesrooster
21-dec Psalm 58, 22-dec Amos 9:1-10, 23-dec Amos 9:11-15, 24-dec Matt 1:1-25,
25-dec Matt 2:1-12, 26-dec Matt 2:13-23, 27-dec Matt 3:1-12, 28-dec Psalm 93.
Dinsdag 23 dec.
SAMEN AAN TAFEL
D.V. dinsdag 23 dec. worden zij die zich reeds hebben opgegeven, tussen 12.00 uur en 12.15 uur
verwacht in de Maaszaal. Wilt u er rekening mee houden dat we wat langer aan tafel zitten, het is
deze keer een 4-gangen diner. Het kookteam.
Woensdag 24 december 22.00 uur Kerstnachtdienst in de Gereformeerde Kerk
Voorganger : Ds. A.J. Mouw te Giessen
1ste kerstdag Donderdag 25 december
9.30 uur Kerstdienst
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Liturgie aanwezig
kindernevendienst voor alle groepen. Thema: Jezus komt op aarde: alles wordt nieuw
1e Kerstdag 5e kaarsje wordt aangestoken door: Ruben en Daniël Kant
De kaars voor Kerst, die mag nu aan.
Laat ieder zien en horen:
een grote ster is opgegaan.
De Koning is geboren!
Projectlied :
Refrein:
Goed nieuws, goed nieuws
Iedereen moet het horen
Goed nieuws, goed nieuws
Jezus is geboren
Jezus is geboren

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

1 couplet
Hij wil je heel graag helpen
in alles wat je doet
En gaat het soms wat moeilijk
Hij geeft je nieuwe moed

4e couplet
Hij geeft je echte vrede
en wie in Hem gelooft
die krijgt het eeuwig leven
want dat heeft Hij beloofd
Refrein:

2e couplet
Hij is de allerbeste
geen ander is als Hij
De machtigste en sterkste
Hij is het allebei
Refrein:

5e couplet
Hij is ook altijd bij je
en altijd om je heen
En waar je ook naar toe gaat
Hij laat je nooit alleen
Refrein:

e
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Uitleg Bloemstuk
Thema: Verlangen vervuld.
Vandaag vieren we dat het Woord van God onder is komen wonen in de geboorte van een
Mensenkind.
Ons verlangen naar vrede en gerechtigheid wordt in Hem vervuld. Daarmee is het niet klaar, het is
een begin……Zijn geloof, Zijn hoop, Zijn liefde, blijven ons aanzetten om in Zijn voetspoor verder
te gaan. Om getuige van het Licht te zijn, ieder op haar of zijn eigen wijze.
Collecte : 1ste Kinderen in de Knel – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Orgel
Kerkauto : Wim Duizer  441687
kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Jolanda T en Annette
Middenbouw : Dieke en Wendy
Bovenbouw : Carolien
Crèche
: Sandra van Tilborg en Mirjam Vos
Kinderkerstfeest 18.00 uur
Liturgie aanwezig
Er is deze dienst geen Crèche
Zondag 28 december
kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Suzan en Jenny
Middenbouw : Denise en Willeke
Bovenbouw : Arie
Crèche
: Winanda Kant en Ria van Ballegooijen
Collecten: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk - 2de Kerkrentmeesters - 3de Quotum Kerkrentmeesters
Kerkauto
: Dik van Vugt  442327
Meeleven
Dhr. A van de Werken hoopt een dezer dagen thuis te komen.
Personalia Gereformeerde Kerk
Na een kort ziekbed is dinsdagmiddag 16 december zuster Jennie Smits-van den Koppel
overleden. De begrafenis heeft afgelopen zaterdag plaatsgevonden vanuit De Geref. kerk te
Rijswijk.
Bloemengroet
De bloemengroet gaat deze week als bemoediging naar Mevr. C.A. Vos van– Essen die thuis is
gekomen uit het ziekenhuis.
1ste Kerstdag gaat de bloemengroet als bemoediging naar Dhr. A van de Werken
Solid Friends
Zondag 21 december is alweer de laatste avond van dit jaar. Deze avond gaan we het
over muziek hebben. Naar wat voor muziek luister jij? Is muziek alleen maar 'geluid', of is het meer
dan dat? Je hebt vast wel eens verschillende meningen gehoord over goede en slechte muziek.
Maar 'WWJD'? Check het want dit wordt interessant!
See ya om 19:30 uur in 't Dijkhuis!
De eerste avond van het nieuwe jaar is op zaterdag 10 januari. Zien we jullie dan weer? Take care!
Greetz! Solid Friends leiding
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.
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31 december verkoop van oliebollen en appelbeignets.
Dit jaar worden er door de gezamenlijke kerken oliebollen en appelbeignets verkocht in de
Zalmpassage. Tot ziens in de Zalmpassage!
Kerkrentmeesters
Oudejaarscollecte (5 eurocollecte)
In de oudejaarsdienst is er gebruikelijk één collecte. Deze is bestemd voor de instandhouding van
de eigen gemeente. We willen u vriendelijk vragen om in deze collecte 5 euro te doneren of, als
dat tot uw mogelijkheden behoort, een veelvoud daarvan. We hebben begrip voor ieders
persoonlijke situatie in deze.

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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