Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 25 januari 2015
Ochtenddienst: 9.30 uur
Schoolgezinsdienst
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Hanneke Ermstrang
Pianist
: Ben Lankhaar
Liturgie aanwezig

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. K.M. Teeuw te Aalst
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Ps. 100 vers 3 en 4
Schriftlezing : Genesis 2 vers 4-7
en Johannes 9 vers 1-14
Tekst
: Johannes 9 vers 1-14

Collecten:
De 1ste collecte is bestemd voor Maikel en Linda Prins die werken in Australië voor Jeugd met een
opdracht. 2de Kerkrentmeesters – 3de Rente en aflossing
Kerkauto:
Dik van Vugt  442327
AGENDA:
Bijbelleesrooster
25-jan Psalm 63, 26-jan Gen.17:1-15, 27-jan Gen.17:16-27, 28-jan Gen.18:1-15,
29-jan Gen.18:16-33, 30-jan Gen.19:1-14, 31-jan Gen.19:15-38, 1-feb Psalm 62.
Maandag 26 jan.
18:30 tot 19:45
20:30

Club Groep 5/6
Follow me next in het Dijkhuis te Giessen

Dinsdag 27 jan.
18:45
19:00

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

Woensdag 28 jan.
18:45 tot 20:00

Club groep 7/8

Donderdag 29 jan.
20:00
Discipelschapskring bij de Fam. van Tilborg Koperwiek 27
Vrijdag 30 jan.
8:00 tot 12:00
13:30 tot 14:45
18:30 tot 21:00

Kaarten en boeken in de Zalmpassage.
Club groep 3/4
Youth Beta in het ’t Dijkhuis te Giessen

Zaterdag 31 jan.
Rock Solid
Beste tieners van Giessen en Rijswijk hoe goed kennen jullie elkaar nou eigenlijk? Weet je wat er
in het leven van jullie leeftijdsgenoten speelt? Ken je hun geheimen? Tijdens de Rock Solid avond
op zaterdag 31 januari gaan we ontdekken wat we van elkaar nog niet weten. Jullie zijn van harte
welkom vanaf 19:15 in het jeugdhonk van de Hervormde kerk in Rijswijk. Neem je vrienden en
vriendinnen mee!! De Rock Solid leiding
Zondag 1 febr.
kindernevendienst voor de onder en middenbouw
Onderbouw : Jolanda D en Maartje S
Middenbouw : Wendy en Joëlle
Bovenbouw : Eerste zondag van de maand
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Kindercrèche : Suzanne Rens en Mariëlle Oudshoorn
Collecten: 1ste Kerk in Actie Werelddiaconaat – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Pastorie
Kerkauto
: Ochtend: Hille Hooghiemstra 442686 Avond: Ko Kraaij 442825
Meeleven
Dhr. Hoesen verblijft in het Albert Schweitzer ziekenhuis afd. I.C 2 in Dordrecht.
Personalia Gereformeerde Kerk
Uit het ziekenhuis is thuisgekomen Dirk van Vugt.
Het gaat, gegeven de omstandigheden, goed met de kleine Rens van Gelder. De artsen en
verpleegkundigen zijn tevreden over zijn ontwikkeling tot nu toe.
Annemarie en Nick verblijven nog steeds in het RMD Huis (kamer 302, Lundlaan 4 te 3584 EA
Utrecht).
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Mevr. T van Haaften.
Jarig
Vrijdag 30 januari hoopt moeder D. de Zeeuw van Pouderoijen haar 93ste verjaardag te vieren.
Met een terugslag i.v.m. een longontsteking is zij erg verzwakt. Het is gelukkig weer aan de
beterende hand maar kan op haar verjaardag nog geen bezoeken ontvangen. Moeder vindt het
wel fijn als u op een andere keer eens binnen loopt voor een bezoekje. Wij danken met haar de
Heer dat zij nog in ons midden mag zijn.
Fam. Heijstek en Fam. Ekelmans. Vriendelijke groet, D. de Zeeuw van Pouderoijen
Haar adres is: Weth. De Joodestraat 2, 4285 CD, Woudrichem (kamer 227)
Bedankt !
Langs deze weg wil ik u als gemeente heel hartelijk bedanken , voor de kaarten en andere vormen
van meeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.
Het is goed te weten dat er met ons meegeleefd wordt, nogmaals dank daarvoor.
Adri en Netty van de Werken.
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
Van de zendingscommissie
Het project voor beter onderwijs in Kenia ( waar Rianne van Helden zich voor inzet ) is afgerond.
Er is inmiddels € 500.= overgemaakt. Alle gevers heel hartelijk bedankt.
Het nieuwe project : Dominees in wording. Opleiding Theologie Zambia € 500.= is ons streven.
In het kort : Van kerken die leeglopen is in Afrika geen sprake. Het aantal actieve christenen groeit
met de dag, maar goed opgeleide predikanten zijn schaars. Hermen en Johanneke Kroesbergen,
uitgezonden namens Kerk in Actie, geven les op de theologische universiteit van de Reformed
Church of Zambia. De tachtig studenten komen uit zeven landen in Zuidoost-Afrika. Doet u mee?
Deponeer uw gift in de zendingsbus, alvast hartelijk bedankt !!!
Kaarten en boeken in de Zalmpassage.
De handwerkgroep staat in de Zalmpassage met kaarten, gebreide sokken en tweedehandsboeken. De opbrengst is deze keer bestemd voor het ouderenwerk van onze 3 kerken.
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Solid Friends
Zondag 1 februari staat het thema 'Nu ff niks' centraal. Hoe vol zit jou agenda? Kent jou agenda de
woorden 'niksen', 'rust' en 'stilte'? Of ben jij zelfs 's nachts mobiel bereikbaar?
Beide avonden beginnen om 19:30 uur in 't Dijkhuis te Giessen. Van harte welkom!
Nieuwe leiding gezocht voor Rock Solid
Voor Rock Solid zijn wij opzoek naar nieuwe leiding. Op dit moment komen we echt leiding te kort
om om de twee weken een Rock Solid avond te houden. Wij zouden het jammer vinden als een
Rock Solid avond niet door kan gaan omdat er te weinig leiding is. Wil je samen met ons een of
meerdere 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.
Groeten, Andre van Tilborg, Johan van Acquoy, Erik van Tilborg, Pietjan Pijpelink en Martin
Westerlaken

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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