Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 18 januari 2015
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger
: Ds. E.K. Foppen,
te Gorinchem
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 103 vers 1 en 2
Schriftlezing
: Markus 2: 1-12

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Timo v/d Berg
Aanvangslied : Psalm 63 vers 1
Schriftlezing : 1 Koningen 19: 1–19
Tekst
:1 Koningen 19 vers 10
Thema : Eliah’s klacht en Gods Therapie

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: ‘God baant de weg’ (Jozua: 3-4)
Collecten
Kerkauto

: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
: Teus Smits  441445

Agenda:
Bijbelleesrooster
18-jan Psalm 70, 19-jan Matt.7:24-29, 20-jan Gen.12:1-20, 21-jan Gen.13:1-18,
22-jan Gen.14:1-24, 23-jan Gen.15:1-21, 24-jan Gen.16:1-16, 25-jan Psalm 63.
Zondag 18 jan. Solid Friend
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? Zondagavond 18 januari behandelen
we dit onderwerp.
Volgende week zaterdag 24 januari belooft een ouderwets gezellige avond te worden. Ben je er
ook weer bij? Beide avonden beginnen om 19:30 uur in 't Dijkhuis.
Maandag 19 jan.
18.30 tot 19.45 uur
20.30 - 21.15 uur
20.30-21.15 uur.

Club Groep 5/6:
Follow me next in het Dijkhuis
Bijeenkomst voor jongeren in “week van gebed Hervormde kerk in Giessen

Dinsdag 20 jan.
12.00/12.15 uur
19:45 uur
19:30 uur

Samen aan tafel, zij die zich reeds hebben opgegeven in de Maaszaal
Follow Me, in het jeugdhonk van de kerk
Week van gebed: in de Hervormde kerk te Rijswijk.

Woensdag 21 jan.
18.45 tot 20.00
19:30 uur
20.00 uur

Club groep 7/8
Week van gebed: in de Hervormde kerk te Giessen
Bijbelkring in de Maaszaal van de kerk.

Donderdag 22 jan.
13:00 uur
Handwerkclub in de Maaszaal
19:30 uur
Week van gebed: in de Gereformeerde kerk te Rijswijk
Vrijdag 23 jan.
13.30 tot 14.45 uur Club groep 3/4
18.30 tot 21.00 uur Youth Beta in het ’t Dijkhuis te Giessen
Zondag 25 januari Schoolgezinsdienst
Onderbouw : Jenny en Maartje v H
Kindercrèche : Corrie Kant en Corline Kraaij
Kerkauto
: Dik van Vugt  442327
Collecten
: 1ste PKN: Catechese en Educatie – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Orgel
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Meeleven
Dhr. Hoezen verblijft in het Beatrixziekenhuis op de I.C afd.
Op dinsdag 20 jan wordt Mevr. Bleijenberg op genomen in het ziekenhuis
Dhr. J. Kant is dinsdag uit het ziekenhuis gekomen en verblijft nu voor revalidatie
in Altenahove, Guldenroede Kamer 128.
Mevr. T van Haaften mocht weer thuis komen uit het nieuwe Gasthuis.
.Personalia Gereformeerde Kerk
Gegeven de omstandigheden gaat het goed met de kleine Rens van Gelder. Zijn ouders Nick en
Annemarie verblijven nu voorlopig in het RMD-huis, Kamer 302, Lundlaan 4 te 3584 EA Utrecht.
Op kamer 405 west van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.(Postbus 90, 4200 AB) ligt nog steeds
Dirk van Vugt.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Jeanne van Geffen
Bedankt !
Wij willen iedereen bedanken voor het warme medeleven die wij op wat voor manier dan ook
hebben mogen ontvangen, voor en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder,
schoonmoeder en oma, Jennie Smits – van de Koppel.
Barend Smits, kinderen en kleinkinderen.
Bedankt.
Wij willen een ieder die ons een kaart gestuurd heeft in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst,
En Rien voor zijn 83ste verjaardag, heel hartelijk bedanken en tevens willen wij iedereen een
gelukkig nieuwjaar toewensen. Hartelijke groet Co en Rien Pullen.
Bedankt!
Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties en wensen in velerlei vorm die wij hebben
ontvangen i.v.m. ons 50-jarig huwelijksjubileum. Mede hierdoor is deze dag nog meer een
bijzondere dag geworden.
Jan en Nel van der Nat en kinderen
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.
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.
Verjaardag fonds
De opbrengst van het verjaardagfonds 2de helft van 2014 is € 1257.60.
De jarige worden bedankt voor de gevulde enveloppen.
Ook de dames die de jarige gaan feliciteren worden bedankt voor hun inzet in 2014.
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Boodschappenzegels .
Heeft u boodschappenzegels over? Wilt u ze dan deponeren in de kaarten en postzegelbak in de
hal? Dan kunnen wij nog gemeenteleden met een pakket verrassen, die wat krap bij kas zitten.
Paasontbijt
Het was altijd de gewoonte om met Pasen voor de ochtenddienst met de gemeente samen een
Paasontbijt te houden. Het afgelopen jaar is het niet doorgegaan omdat er geen mensen waren op
korte termijn om het te organiseren.
Vanuit de kerkenraad deze oproep : Wie wil het voor dit jaar en zo mogelijk voor meerde jaren op
zich nemen?
U regelt dit ontbijt samen met Gerrit en Greetje van Drunen die u wegwijs zullen maken i.v.m.
opgavestrookjes, bestellen en klaar zetten van de ontbijt producten en het klaar zetten van de
tafels.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij A de Fijter 442413 of per e-mail adefijter @hetnet.nl

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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