Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 1 februari
Ochtenddienst: 9:30 uur
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Voorganger : Ds. F.A.J. Heikoop te
Harmelen
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Gezang 146: 1,
Schriftlezing : 2 Samuël 11: 1-5 en 14-17
en 2 Samuël 12: 1-7.

Avonddienst: 18:00 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Hans van Oudheusden
Aanvangslied : Psalm 34 vers 4
Schriftlezing : 1 Koningen 21
Tekst
: 1 Koningen 21 vers 19 en 20
Thema
: Achab en Naboth

Kindernevendienst voor de onder en middenbouw. Thema : God vecht voor Israël.
Collecten: 1ste Kerk in Actie Werelddiaconaat – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Pastorie
Kerkauto : Ochtend: Hille Hooghiemstra  442686
Avond: Ko Kraaij  442825
Agenda:
Bijbelleesrooster
1-feb Psalm 62, 2-feb Gen.20:1-18, 3-feb Gen.21:1-21, 4-feb Gen.21:22-34, 5-feb Gen.22:1-27,
6-feb Gen.23:1-20, 7-feb Gen.24:1-27, 8-feb Psalm 4
Zondag 1 februari
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? Om 19:30 uur zien
we je graag bij 't Dijkhuis. Volgende week zaterdag 7 februari staat weer iets leuk gepland. Check
dagelijks onze FB pagina voor meer info!
Maandag 2 februari
18:30 – 19:45
20:30
20:00-21:00
19:45

Club Groep 5/6
Follow me next in het Dijkhuis te Giessen
Collectebonnen verkoop bij Dhr. W van Tilborg, Vijfmorgen 9
Gesprekskring, om 20:00 starten we

Dinsdag 3 februari
18:45
Follow Me in het jeugdhonk van de Kerk
Woensdag 4 februari
18:45 – 20:00
Club groep 7/8
19:15 – 19:45
Bezinningsbijeenkomst:
woensdag 5 februari a.s. hopen we een bezinningsbijeenkomst te hebben ter voorbereiding op het
Heilig Avondmaal. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het voorvak van de kerk en duurt van
19:15 – 19:45 uur. Ik hoop dat velen aanwezig zullen zijn, om samen met elkaar op deze manier
invulling te geven aan de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Mochten er voor u
belemmeringen zijn om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen ( waar voorheen het Censura
morum voor gehouden werd) dan kunt u contact opnemen Ds. D.M. Heikoop of met uw
wijkouderling, om zodoende hopelijk deze belemmering uit de weg te helpen.
20:00

Bijbelkring in de consistorie
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Donderdag 5 februari
13:00
Handwerkgroep in de Maaszaal van de kerk
20:00
Kring Openbaringen bij de fam. van der Nat Maasdijk 12a
Vrijdag 6 februari
13:30 tot 14:45
18:30 tot 21:00

Club groep 3/4
Youth Beta in het ’t Dijkhuis te Giessen

Zondag 8 februari
Ochtend: Viering Heilig Avondmaal, Ds. D.M. Heikoop
Avond: Voortzetting en dankzegging H.A., Ds. D.M. Heikoop
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw
: Jolanda T en Annette
Middenbouw : Willeke en Dieke
Bovenbouw : Carolien
Kindercrèche : Hanneke de Fijter en Willeke Kant
Collecten: 1ste St. Medechristenen Roemenië – 2de Kerkrentmeesters –3de Eigen Predikantsplaats
Kerkauto
: Gerrit van Drunen  442971
Overlijden
Op maandag 26 januari jl. is Mevr. C.E. van Helden van Oudheusden overleden in de leeftijd van
92 jaar. De begrafenis heeft plaatsgevonden zaterdag 31 januari na een rouwdienst in de
Hervormde Kerk in Rijswijk.
Meeleven
In het Beatrix Ziekenhuis verblijft Jens Westerlaken( Kruisstraat 17) op de Kinderafd.
Dhr. Hoesen verblijft nog in het Albert Schweitzer ziekenhuis afd. I.C 2 in Dordrecht.
Meeleven elders verblijvende gemeenteleden:
In zorginstellingen buiten de gemeente verblijven op dit moment de volgende gemeenteleden:
In De Riethorst, De Kloosterhoeve, Kloosterweg 1, 4941 EG te Raamsdonkveer verblijft mw. M.S.
Kant-van Vugt,
In De Notenhoff, Nachtegaallaantje 1, 4281 PN te Andel, app. nr. 101: verblijft mw. G. Smits-Kant,
In de Lemmenskamp, Weth. de Joodestraat 2, 4285 CD te Woudrichem: mw. P. Kant-van Tilburg,
mw. D. de Zeeuw-van Pouderoijen en mw. G.B. van Tilburg-van Haaften
In Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC te Almkerk, verblijft dhr. J. van Essen, mw. P.G. van
Gammeren – Westerlaken en Mevr. H.J. Hol Nieuwenhuizen en Dhr. J. Kant,
In Sovak Sleeuwijk, Eikenlaan 7-11, 4254 AR te Sleeuwijk verblijft Wim van Anrooij,
Denise van Geffen, Dorpsstraat 58, verblijft in Minckelerstraat 9, 4816 AD, Breda
Personalia Gereformeerde Kerk
Dhr. en Mevr. Mak mochten hun 25-jarig huwelijksjubileum vieren.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar mevr. T. Pullen (Maasdijk 28)
Bedankt !
We willen via deze weg graag iedereen bedanken voor uw gaven en gebeden. We hebben een
hele fijne zes weken gehad in Nederland en vonden het ook leuk om in de gemeente over ons
werk op Bali te mogen vertellen. Deze ochtend vertrekken we weer naar Indonesië.
Hartelijke groeten, Michael, Linda & Makai

Ontmoetingsmiddag/avond Ouderen.
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D.V. dinsdag 10 febr. bent u van harte welkom in het Dijkhuis in Giessen. Daar hopen wij met
elkaar een Chinese maaltijd te gebruiken, en traditiegetrouw daarna een paar rondjes bingo.
Kosten per persoon € 7.00 Zaal open vanaf 16:40
U dient zich op te geven voor 5 febr. ook voor vervoer: Hillie van Breugel tel: 442458
Wie wil ons helpen ?
Wij zijn op zoek naar iemand die 1 keer in de maand op dinsdagmiddag van 13:00 tot ± 14:15
wil helpen bij het schoonmaken van het kerkgebouw. Misschien iets voor u ?
Inlichtingen : Jetty Duizer tel: 441687 of Hillie van Breugel tel: 442458
Jeugddienst
Zondag 15 februari is er een jeugddienst met als thema 'Grenzeloos'. Ervaren reiziger en spreker
Johan Schep uit Gorinchem zal ons meer vertellen aan de hand van het leven van Abraham, dat
vol zat met nieuwe startpunten en confronterende keuzes. Net als de reis die Abraham maakte,
bestaat het geloofsleven ook uit nieuwe startpunten en soms lastige en confronterende
keuzemomenten. 'Leven als een pelgrim' zal centraal staan. Christelijk jongerenkoor 'De
Morgenster' uit Alblasserdam zal de dienst muzikaal mee invullen. Graag zien we jullie om 18:00 !
Uitleg Heilig Avondmaal
Voor de volwassenen is de betekenis van het Heilig Avondmaal bekend: we gedenken het lijden
van Jezus Christus. Als leiding van de kindernevendienst hebben we gemerkt dat deze betekenis
voor de kinderen nadere uitleg kan gebruiken. Komende zondag 8 februari wordt het Heilig
Avondmaal weer gevierd. Met de kinderen van de middenbouw willen we die tijd gebruiken om hier
samen over na te denken en uitleg te geven. We blijven daarom tot het einde van de dienst
beneden.

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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Noodoproep leiding Rock Solid.
Al enige tijd kampt Rock Solid, de jeugdclub voor jongeren van 12 en 13 jaar, met een
tekort aan leiding. Met een opkomst van soms wel 25 jongeren (om de week op
zaterdagavond) is de belasting op de huidige leiding te groot om op een verantwoorde
manier deze avonden te organiseren. Dat uit zich helaas al in een aantal jongeren die
afgehaakt zijn. Er zijn minimaal nog 4 mensen extra nodig om op een goede manier met
Rock Solid door te kunnen gaan. Dan is iedereen maar één keer in de maand aan de
beurt en zijn er ook voldoende invallers. Het is belangrijk dat er ook een aantal vrouwen in
de leiding zitten. Dit in het belang van de jonge dames van Rock Solid.
Via deze oproep willen we de hele gemeente vragen haar verantwoordelijkheid hierin te
nemen. In de praktijk blijkt dat het slechts een kwestie is van de eerste stap zetten. De
handigheid en de ervaring die komt vanzelf door het meelopen met de huidige leiding. En
we mogen daarbij op God vertrouwen dat Hij ook bij deze taak er voor ons is.
Voor deze jongeren, in een cruciale leeftijd, is het belangrijk dat ze een plek hebben waar
ze regelmatig naar toe kunnen gaan waar over het geloof gesproken wordt en waar ze met
hun leeftijdsgenoten een leuk tijd kunnen hebben. Voor een deel van de jongeren is het
draadje met de kerk nog maar dun. De jeugdclubs zijn voor hun vaak nog de enige plek
waar ze het evangelie mee krijgen. Het zou echt een gemiste kans zijn als door gebrek
aan leiding deze activiteit zou moeten stoppen. Daarom nogmaals de oproep om als
gemeente onze verantwoordelijkheid hierin te dragen.
Heb je vragen, wil je een keer meehelpen om te kijken of dit wat voor je is, weet je iemand
die hier geschikt voor zou zijn, of wil je je gewoon aanmelden als leider, neem dan contact
op met de leiding van Rock Solid of één van de jeugdouderlingen van Rijswijk of Giessen.
Hartelijke groet, jeugdouderlingen Giessen en Rijswijk
Ben Lankhaar, Alewijn de Ruiter en Bert den Hartog
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