Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 4 januari 2015
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. P.L. Tolhoek,
te Oudheusden
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Ps. 121 : 1, 2 en 3
Schriftlezing : Genesis 12 : 1 – 7 en
Hebreeën 11 : 8 - 10
Tekst : Genesis 12 : 1

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Jeroen de Weerdt
Aanvangslied : Ps. 24 vers 2
Schriftlezing : Numeri 20: 1–13 en
Joh 2 1 – 11
Tekst : Joh 2 vers 11

Kindernevendienst voor de onderbouw en middenbouw
Thema: God geeft een nieuwe leider: Jozua
Collecten: 1ste Plaatselijk Ouderenwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerkauto : Ochtend: Hille Hooghiemstra 442686 Avond: Ko Kraaij 442825
Agenda:

Bijbelleesrooster
4-jan Psalm 33, 5-jan Matt.5:13-16, 6-jan Matt.5:17-26, 7-jan Matt.5:27-37, 8-jan Matt.5:38-42,
9-jan Matt.5:43-48, 10-jan Matt.6:1-6, 11-jan Psalm 101
Maandag 5 jan.
18.30 tot 19.45 uur
20.00-21.00 uur
20.30 - 21.15 uur

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

Dinsdag 6 jan.
18.45 uur
20.00 uur

Follow Me
Discipelschapskring bij de familie van Tilborg (Koperwiek 27)

Woensdag 7 jan.
PCOB Bijeenkomst.
Woensdag 7 januari is de eerste bijeenkomst van de PCOB in de Nijenburcht, Koperwiek 51.
Na elkaar alle goeds voor 2015 toegewenst , openen we zoals gebruikelijk.
Hierna wordt u meegenomen naar Uw jeugdjaren. Elk dorp had meerdere kleine kruideniers.
De heer Hans Mouthaan uit Bleskensgraaf vertelt hiervan. Er wordt begonnen om 14:00 uur.
Ook niet leden zijn hartelijke welkom.
18.45 - 20.00 uur
20.00 uur

Club groep 7 en 8
Bijbelkring in de consistorie

Donderdag 8 jan.
13:00 uur

Handwerkclub in de Maaszaal

Vrijdag 9 jan.
13.30 tot 14.45 uur
18.30 tot 21.00 uur

Club groep 3 en 4
Youth Beta in het Dijkhuis te Giessen
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Zaterdag 10 jan.
Rock Solid
Voor veel tieners is muziek belangrijk. Jullie luisteren muziek vanaf het moment dat jullie wakker
zijn, op de fiets naar school, tijdens de les en soms zelfs (met een oortje in je oor) tijdens
gesprekken. Muziek doet iets met je. Soms geeft muziek precies weer wat je voelt. Soms stijg je
door muziek boven jezelf uit op een feest. Tijdens de Rock Solid avond op 10 januari gaan we
kennis maken met dit machtige middel. Stuur van de week je favoriete liedje (youtube filmpje) naar
rocksolid-giessenrijswijk@live.nl en vergeet voor zaterdagavond niet om je favoriete muziek mee
te nemen. De Rock Solid leiding
Solid Friends
De allereerste SF avond van het jaar 2015 staat weer voor de deur. En wel op zaterdag 10 januari.
Volg onze Facebook pagina https://www.facebook.com/SolidFriendsGiessenRijswijk voor meer
informatie. Tot zaterdag!
Zondag 11 januari
Onderbouw
: Maartje v H en Jolanda T
Middenbouw : Willeke en Wendy
Bovenbouw : Ria
Kindercrèche : Charonne Kant en Gerlinde Kant
Kerkauto : Gerrit van Drunen 442971
Collecten: 1ste Plaatselijke Diaconaal Werk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Meeleven
In het Beatrixziekenhuis verblijft Dhr. J Kant Kamer 549 oost.
Personalia Gereformeerde Kerk
Zuster Cobie Kant-Verhoeven is weer thuis gekomen uit het Beatrixziekenhuis te Gorinchem.
Op 29 december is na een zwangerschap van 26,5 wk in de het ziekenhuis in Utrecht Rens Arie
Hendrik geboren. Rens is het zoontje van Annemarie en Nick van Gelder-Schreuders.
Naar omstandigheden gaat het goed met Rens maar hij is nog heel klein en kwetsbaar.
Broeder Dirk van Vugt wordt 5 januari opgenomen en 6 januari geopereerd.
Zuster Anja Gierkink-van Geerenstein wordt 4 januari voor een kleine ingreep opgenomen in het
ziekenhuis in Tilburg.
Meeleven elders verblijvende gemeenteleden:
In zorginstellingen buiten de gemeente verblijven op dit moment de volgende gemeenteleden:
In De Riethorst, De Kloosterhoeve te Raamsdonkveer verblijft mw. M.S. Kant-van Vugt.
In De Notenhoff Andel verblijft mw. G. Smits-Kant,
In de Lemmenskamp 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 Helden- van Oudheusden.
In Altenahove te Almkerk, verblijft dhr. J. van Essen, mw. P.G. van Gammeren – Westerlaken en
Mevr. H.J. Hol Nieuwenhuizen
In Sovak Sleeuwijk verblijft Wim van Anrooij,
Denise van Geffen verblijft in Breda.
Mw. T van Haaften verblijft in het nieuwe Gasthuis te Gorinchem
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Mevr. M Schouten – Schouten
Die thuis kwam uit het ziekenhuis.
Verjaardag
D.V. 12 januari a.s., hoopt mevrouw G.A. van Tilburg haar 86ste verjaardag te vieren, waarmee we
haar van harte feliciteren.
Bedankt!
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Langs deze weg wil ik u allen ook mede namens mijn man hartelijk bedanken voor de vele blijken
van medeleven, tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst.
Kaarten ,bloemen en andere vormen van belangstelling hebben mij heel goed gedaan.
Op dit moment zijn de vooruitzichten goed, maar ik moet nog wel behandelingen ondergaan.
Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken ,om u allen een gezond en voorspoedig 2015
toe te wensen.
Hartelijke groet Aai en Claartje Groeneveld
Bedankt !!!
Het laatste diner van het jaar, het kerstdiner was weer geweldig.
Het kookteam heeft weer geweldig hun best gedaan, daar willen wij als alleenstaanden de elf
vrijwilligers(ters) hartelijk voor bedanken.
Allemaal een heel mooi kerstbloemstuk + ieder een cadeaubon verzorgd door Anky Kolbach.
Bedankt namens de alleenstaanden en een heel goed en gezond 2015 toegewenst.
Ook Ds. Heikoop nog een bloemetje (die was toevallig aanwezig) ter bemoediging om ,met zijn
vrouw te beslissen, om toch nog maar wat jaartjes in Rijswijk te blijven.
Namens de alleenstaanden Joost van der Vliet
Tot ziens bij het volgende diner op dinsdag 20 januari 2015
Een groet uit Zwitserland.
Een kaart ontvingen wij van de Fam. den Toom uit Zwitserland. (prikbord)
Lieve gemeenteleden in Rijswijk.
Jezus zei: “ Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis,
“maar heeft licht dat leven geeft.”
We wensen u allen gezegende kerstdagen en een Licht vol 2015 !
Hartelijk dank voor alle ondersteuning en meeleven dat we ook in dit afgelopen jaar hebben
mogen ervaren ! Zwitserse groeten, Rahel, kees, Debora, Joel en Simeon.
Oliebollenactie
Met de inzet van velen is de oliebollenactie 2014 weer een succes geworden. In de schuur bij Wim
en Jettie Duizer is gebakken en in de hal bij het winkelcentrum is verkocht. Heel hartelijk dank voor
uw trouwe inzet bij deze actie! Het resultaat mag er zijn: netto opbrengst € 1658.==
Boodschappenzegels .
Kaart vol en neemt u de zegels niet meer aan? Wilt u dat dan wel doen en ze deponeren in de
kaarten en postzegelbak in de hal?
Vrouwenmiddag met high tea
De volgende vrouwenochtend staat gepland op donderdag 15 januari 2015 van 10 tot 12 uur. Naar
aanleiding van vragen uit de groep hebben we gevraagd of onze eigen dominee (Ds Martin
Heikoop) het onderwerp Leven uit de Heilige Geest wil inleiden. Bij alles wat we doen hebben we
vaak eigen belang. Hoe kun je nu echt leven vanuit Gods Geest? En wat brengt het ons?
Dus neem je vriendin of familielid mee en kom! Graag wat meenemen voor bij de koffie. Het hoeft
geen hele taart te zijn maar zoveel als jezelf zou opeten, dan kunnen we dat met elkaar delen.
Er wordt een bijdrage gevraagd van € 1,00 per persoon ter dekking van overige onkosten.
Graag vooraf opgeven bij Heidi Kant (441144 of heidi@kantoliehandel.nl) of Gerlinda Kant
(441632 of gerlinda23.GK@gmail.com).
De vrouwenmiddagcommissie

Kerstcollecte Kindernevendienst
De afgelopen tijd hebben we geld ingezameld voor de Kindernevendienst via verschillende
manieren. Achterin de kerk stonden collectebussen waarin het mooie bedrag van € 275,56 zat.
Ook kwam er een prachtig bedrag binnen via de bank: € 397,50. Als laatste hebben we tijdens het
kinderkerstfeest een collecte gehouden. Dit resulteerde in het mooie bedrag van € 429,80. In totaal
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is er dus € 1102,86 opgehaald. Een geweldig mooi bedrag waar wij als kindernevendienst erg
dankbaar voor zijn. We hebben € 300,00 overgemaakt naar het goede doel. Dat was dit jaar voor
Maja Verhoeven uit Andel die zorgt voor kinderen in Gambia. Het overige geld is voor de
kindernevendienst. We kopen daar onze methode "Vertel Het Maar" van en overige materialen die
we nodig hebben. Denk hierbij aan een leuke startdag, afscheid van de oudsten die een dagboek
o.i.d. mee krijgen etc. Ook bekostigen wij hiervan de tasjes die kinderen meekrijgen met het
kinderkerstfeest waarin o.a. een mooi boek zit.
Wij willen iedereen ontzettend bedanken voor hun gaven. Een mooi stukje gemeentewerk zo met
elkaar om dankbaar voor te zijn!
Hartelijke groet, namens kinderen en leiding van de kindernevendienst

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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