Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 8 FEBRUARI 2015
Ochtenddienst: 9:30
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 23 vers 1
Schriftlezing : Joh 15: 9–17
Thema
: Vrienden van Christus

Avonddienst: 18:00
Voortzetting en dankzegging H.A.
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Gezang 280 vers 1
Schriftlezing : Psalm 146
Tekst
: Psalm 146 vers 5
Thema
: Jacobs God

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: Bedrogen (Jozua: 9)
Kerkauto
Collecten

: Gerrit van Drunen  442971
: 1ste Avondmaalscollecte – 2de Kerkrentmeesters –3de Eigen Predikantsplaats

De Avondmaalcollecte is voor de St. Hulpverlening Medechristenen Roemenië
Agenda:
Bijbelleesrooster
8-feb Psalm 4, 9-feb Gen.24:28-49, 10-feb Gen.24:50-67, 11-feb Gen.25:1-18,
12-feb Gen.25:19-34, 13-feb Gen.26:1-17, 14-feb Gen.26:18-35, 15-feb Psalm 60

Maandag 9 februari
18:30 – 19:45
Club Groep 5/6
20:30
Follow me next in het Dijkhuis te Giessen

20:00

Pastoraat vergadering in de Consistorie

20:00

Bijbelkring Hizkia bij Winanda Kant (kruisstraat 3),
we behandelen: 2 Koningen 19: 1– 22

Dinsdag 10 februari
16:30
Ontmoetingsmiddag/avond Ouderen. Vervoer: Hillie van Breugel tel: 442458
18:45
Follow Me
19:00
Gebedskring bij Jennie Kant
Woensdag 11 februari
18:45 – 20:00
Club groep 7/8
Donderdag 12 februari
9:30
HVD. vergadering bij Corrie Kant.
20:00
Dicipelschapskring bij de fam. A van Tilborg (Koperwiek 27)
Vrijdag 13 februari
13:30 tot 14:45
Club groep 3/4
Zaterdag 14 februari
Rock Solid
Beste tieners van Giessen en Rijswijk zaterdagavond 14 februari gaan we ontdekken hoe
doelgericht jullie zijn. We gaan namelijk bowlen en daarna gaan we nog iets leuks doen, maar dat
blijft nog even een verassing. Hoe laat we verzamelen bij de Hervormde kerk in Rijswijk laten wij
nog weten. Geef je eigen van te voren even op via rocksolid-giessenrijswijk@live.nl of via de Rock
Solid whatsapp. Voor deze avond vragen wij een kleine bijdrage van € 5,- en aan jullie ouders
willen wij vragen of die kunnen rijden. Neem je vrienden en vriendinnen mee!!
De Rock Solid leiding

Zondag 15 februari
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw
: Suzan en Jenny
Middenbouw : Rianne en Andre
Bovenbouw
: Arie
Kindercrèche : Diane Duizer en Emily Duizer
Kerkauto
: Teus Smits 441445
Collecten
: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Medeleven
Dhr. Hoesen verblijft nog in het Albert Schweitzer ziekenhuis, Locatie: Dordwijk (DW) afd. I.C 2
Postbus 444, 3300 AK Dordrecht
.
Thuisgekomen uit het ziekenhuis Mevr. D. Vos (Koperwiek30) en Mevr. Bleijenberg (Ravelijn
65 , Woudrichem) en Jens Westerlaken (Kruisstraat 17)
Personalia Gereformeerde Kerk
Zuster Cobie Kant-Verhoeven wordt a.s. donderdag opgenomen in het ziekenhuis, waarbij haar
nier verwijderd zal worden.
Geboren
Gerrit en Nelly Westerlaken laten weten dankbaar en blij te zijn dat zij van God een zoon hebben
gekregen. Zijn naam is Jan Cornelis. Jarno is geboren op 23 januari j.l. Hun adres is: Schoolstraat
8, 5124 RM Molenschot.
Bloemengroet
Deze week gaan de bloemen als bemoediging naar en Mevr. Bleijenberg
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 !
Vrouwenmiddag
De volgende vrouwenmiddag staat gepland op 3 maart 2015 van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Caroline van Tilborg heeft ervaring met de Marriage Course en wil voor ons een inleiding houden
over relaties/ het huwelijk. Daarna willen we in kleine groepjes doorpraten over hoe je daarmee in
je eigen relatie wat mee kunt en wellicht ook in relaties met bijvoorbeeld familieleden.
Fijn is dat, naast een groepje trouwe dames, er steeds weer andere dames, in allerlei
leeftijdscategorieën, deelnemen. Daardoor zijn er in de kleine gespreksgroepjes steeds weer
nieuwe gesprekken en ontmoetingen.
Dus neem je vriendin of familielid mee en kom ook! 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).
Solid Friends
Wat is bidden? De dag overdenken? Het toeval beïnvloeden en tot rust komen?
Waarom zou je bidden? En tot wie bid je dan? Hoe bid je eigenlijk en wat is de impact ervan? Hier
gaan we het zondag 15 februari over hebben.
Je bent welkom vanaf 19:30 uur in 't Dijkhuis.

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

Paasontbijt
Laatste oproep er heeft zich een persoon opgegeven wij zijn nog dringend op zoek naar twee
personen, zodat het Paasontbijt weer gehouden kan worden. Wie voelt zich geroepen om dit
gezellig samen zijn te mee te organiseren.
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

