Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 11 januari 2015
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organiste
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Psalm 84 vers 1
Schriftlezing : Ps. 130 en 1 Petrus 1: 1 – 12
Tekst
: 1 Petrus 1 vers 3
Thema
: Levende hoop

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. B.A. Belder te Brakel
Organist
: Hans van Oudheusden
Aanvangslied : Psalm 92 : 1
Schriftlezing : Genesis 4 : 1 – 17
Tekst : Genesis 4 : 1 – 17 ~ Geweld en God

Kindernevendienst voor alle groepen, Thema: Ook Rachab gelooft.
Collecten: 1ste Plaatselijke Diaconaal Werk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Kerkauto : Gerrit van Drunen 442971
Agenda:
Bijbelleesrooster:
11-jan Psalm 101, 12-jan Matt.6:7-15, 13-jan Matt.6:16-23, 14-jan Matt.6:24-34, 15-jan Matt.7:1-6,
16-jan Matt.7:7-12, 17-jan Matt.7:13-23, 18-jan Psalm 70.

Maandag 12 jan.
18.30 tot 19.45 uur
19.45 uur
20.00uur
20.00 uur
20.30 - 21.15 uur

Club Groep 5/6
Gesprekskring. De koffie staat klaar in de Maaszaal.
Kerkenraadsvergadering in de Pastorie
Bijbelkring Hizkia bij Betsy van Nimwegen Maasdijk 34,
We behandelen 2 Koningen 18 13 – 37
Follow me next in het ’t Dijkhuis te Giessen

Dinsdag 13 jan.
18:45 uur
19.00 uur

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

Woensdag 14 jan.
18.45 tot 20.00 uur

Club groep 7/8

Donderdag 15 jan.
10.00-12.00 uur
Vrouwenochtend met high tea
20.00-22.00 uur
Bijbelkring Openbaring bij familie van Tilborg (Kruisstraat 27)
20.00 uur
Discipelschapskring bij de familie van Tilborg (Koperwiek 27)
Vrijdag 16 jan.
13.30 tot 14.45 uur

Club groep 3/4

Zaterdag 17 jan.
Inzameling rommelmarktspullen.
Zaterdag 17 januari 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 te Andel. De spullen
moeten wel verkoopbaar zijn. Aan 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, of H. van Giessen, tel: 442400.

Rock Solid,
De eerste volgende Rock Solid avond staat voor zaterdag 17 januari op de planning. Jullie zijn van
harte welkom vanaf 19:15 in het jeugdhonk van de Hervormde kerk in Rijswijk. Hou de whatsapp
goed in de gaten om te weten wat we gaan doen! Neem je vrienden en vriendinnen mee!! De Rock
Solid leiding
Zondag 18 januari
kindernevendienst voor alle kinderen
Onderbouw : Annette en Suzan
Middenbouw : Dieke en Andre
Bovenbouw : Arie
Kindercrèche : Carolien Kant en Heidi Kant
Kerkauto
: Teus Smits  441445
Collecten : 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
Meeleven
Dhr. J. Kant verblijft nog in het Beatrixziekenhuis, Kamer 549 oost.
Thuisgekomen uit het ziekenhuis zijn Jeanne van Geffen en Mevr. C. Pullen
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Mevr. C. Pullen (Vijfmorgen)
Jarigen
Vandaag 11 januari viert Mevr. L. Nieuwenhuizen– Bakker (Koperwiek 43, 4284 XA) haar 80ste
verjaardag, waarmee we haar feliciteren.
19 jan a.s. hoopt Mevr. C. Kant– van Rijswijk (Enghweg 12) haar 81ste verjaardag te vieren.
Waarmee we haar van harte Feliciteren.
Jubileum
Op dinsdag 6 Januari jl. mochten Dhr. en Mevr. H. Kraaij en W. Kraaij van Veen (Kruisstraat 6)
hun 50 jarig huwelijks jubileum gedenken, Waarmee we hen van harte feliciteren
Bedankt!
Wij willen iedereen bedanken voor de warme belangstelling, de vele kaarten die wij mochten
ontvangen voor ter bemoediging en na haar overlijden ter condoleance van onze moeder,
schoonmoeder en oma Aaltje Verheij.
Namens Kinderen en kleinkinderen Verheij.
Boodschappenzegels .
Heeft u boodschappenzegels over? Wilt u ze dan deponeren in de kaarten en postzegelbak in de
hal. Alvast bedankt namens de handwerkgroep.
Bijeenkomst voor jongeren in “week van gebed”
In de week van gebed (18 tot 25 januari a.s.) is er ook een speciale gebedsbijeenkomst van en
voor jongeren op maandag 19 januari
Deze zal plaats vinden in de Hervormde kerk in Giessen van 20.30-21.15 uur.
Jongeren zelf kunnen op deze avond gebedspunten inbrengen.
Jessica en Nadia de Cloe zullen een paar liederen zingen onder begeleiding van Ben Lankhaar.
Kindernevendienst thema: Talenten
Op de kindernevendienst behandelden we een paar weken geleden de gelijkenis van de talenten.
De één stopte zijn talent in de grond, anderen verdienden er talenten bij. De kinderen van de
bovenbouwgroep gingen in de praktijk met hun talenten aan de slag. Raphaël, Pieter en Anna
kregen ieder 4 euro als startbedrag. De één bakte koekjes om te verkopen, de ander deed klusjes.
De twaalf euro is zo gegroeid tot het mooie bedrag van €44,70. Dit geld is overgemaakt naar de
actie ter bestrijding van Ebola.
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Solid Friends
Zijn jullie al bijgekomen van het sportieve avondje gisteren? Volgende week zondag 18 januari
staat het thema 'Als je me echt zou kennen' centraal. Hoe goed kennen we elkaar nu eigenlijk
écht? Het delen van moeilijke dingen die je meegemaakt hebt kan van grote meerwaarde zijn. Hoe
ga jij hiermee om? Hoe laat? 19:30 uur. Waar? 't Dijkhuis Giessen. Tot dan!
Actie Kerkbalans 2015
Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en dan is het weer tijd voor de Actie Kerkbalans.
De landelijke actie Kerkbalans start aanstaande woensdag 14 januari 2015. Ook in onze gemeente
doen we daar aan mee. In de komende week (12 tot 17 januari 2015) worden de enveloppen bij
alle gemeenteleden vanaf 18 jaar bezorgd. Wij vragen om uw bijzondere aandacht voor de actie.
Op de bijgevoegde begroting kunt u zien dat we hopen op een inschrijving van € 66.500. We
vragen om een verhoging van uw laatste toezegging van 5%. Onze gemeente wordt kleiner
waardoor het aantal schouders afneemt dat de lasten moet dragen. In de week van 19 tot 23
januari 2015 worden de enveloppen weer opgehaald. In de tussenliggende week hebt u tijd om uw
bijdrage te overwegen. Wilt u alstublieft zorgen dat de envelop klaar staat voor de vrijwilliger die
deze weer bij u ophaalt? Hartelijk dank voor uw bijdrage! Fijn dat dit gemeentewerk door vele
handen wordt gedaan. Vrijwilligers, bedankt voor uw hulp. God danken we om Zijn zorg voor onze
gemeente.
Hartelijke groet van de kerkrentmeesters.

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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