Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 1 maart 2015
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. R.R. Maathuis,
te Werkendam
Organist
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Psalm 149 vers 1 en 3
Schriftlezing : Luc. 23, 33-43

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Psalm 80 vers 1
Schriftlezing : 1 Koningen 22 vers 52 tot
2 Koningen 1 vers 18 en Joh 18 1 – 11
Tekst 2 Koningen 1 vers 14
Thema : Wie speelt er met vuur

Collecten: 1ste Voorjaarszendingscollecte– 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Kerk
Kerkauto : Ochtend: Hille Hooghiemstra  442686 Avond: Ko Kraaij  442825
Kindernevendienst voor alle groepen, Thema: Jezus is sterker dan de dood (Johannes 11: 1-44)
Agenda:
Bijbelleesrooster
1-mrt Psalm 10, 2-mrt 1 Tim.6:11-16, 3-mrt 1 Tim.6:17-21, 4-mrt Klaagl.1:1-22,
5-mrt Klaagl.2:1-22, 6-mrt Klaagl.3:1-20, 7-mrt Klaagl.3:21-39, 8-mrt Psalm 34.
Zondag 1 maart
19:30 uur
Solid Friends in ’t Dijkhuis te Giessen
Hi guys! Bijna iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die ziek is. Die ene jongen uit de klas die
nooit meedoet met gym, maar waarvan niemand weet waarom. Die vriendin die altijd buikpijn heeft
en daarom steeds afspraken afzegt, maar geen dokter kan vinden die haar kan vertellen wat de
oorzaak is. Ziekte en gebrokenheid zijn overal om ons heen. We zijn benieuwd hoe jij hier mee om
gaat.
Zaterdag 7 maart hebben wij een spannend spel voor jullie in petto. Meer willen we er eigenlijk niet
over verklappen, dus laat je verrassen. Hopelijk zien we jullie allemaal om 19:30 uur bij 't Dijkhuis.
Tot dan :)
Maandag 2 maart
20;00-21:00
19:45
20:30

Vandaag geen Club voor groep 5-6
Collectebonnen verkoop bij Dhr. W van Tilborg, (Vijfmorgen 9)
Gesprekskring. De koffie staat klaar in de Maaszaal.
Follow me next in het Dijkhuis te Giessen

Dinsdag 3 maart
13:00 – 15:00
18:45-19:45

Vrouwenmiddag in de Maaszaal
Follow Me in het jeugdhonk van de Kerk

Woensdag 4 maart
PCOB Afd. Giessen Rijswijk.
Woensdag 4 maart is de maandelijkse bijeenkomst van de afd. Giessen-Rijswijk. In de Nijenburcht,
Koperwiek 51 te Rijswijk, Aanvang 14:00 uur. Ds. Maliepaard uit Barneveld vertelt aan de hand
van schilderijen, over de 7 kruiswoorden van Jezus. Ook niet leden zijn van harte welkom.
18:45 – 20:00
20:00

Club groep 7/8
Bijbelkring in de Consistorie
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Donderdag 5 maart
13:00
Handwerkgroep in de Maaszaal van de kerk
20:00-22:00
Bijbelkring Openbaring bij Jannie Kant (Dorpsstraat 10a)
Vrijdag 6 maart
13:30 tot 14:45

Club groep 3+4

Zaterdag 7 maart
19:30

Solid Friends in ’t Dijkhuis te Giessen

Zondag 8 maart Gezinsdienst
Kindernevendienst alleen voor de onderbouw
Onderbouw
: Annette en Maartje S
Kindercrèche : Winanda Kant en Ria van Ballegooijen
Collecten: 1ste Kerk in Actie – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerkauto
: Gerrit van Drunen  442971
Meeleven:
In het Beatrix ziekenhuis verblijft Dhr. L van Herpen (Koperwiek 45) afd. oost kamer 341
Mevr. J Baks van Someren (Nieuwstraat 11) verblijft in revalidatie centrum Slotjesveste (Van
Oldeneellaan 30, 4902 ZC in Oosterhout)
Dhr. Hoesen verblijft nog in het Albert Schweitzer ziekenhuis, Locatie: Dordwijk (DW) Postbus 444,
3300 AK Dordrecht
Mevr. G. Sterkenburg (Koperwiek 38) wordt dinsdag 2 maart opgenomen in de Hans Berger kliniek
Muldersteeg 6, 4901ZG, Oosterhout.
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, mw. G.B. van Tilburg-van Haaften en Mevr. H.J. HolNieuwenhuizen
In Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC te Almkerk, verblijft dhr. J. van Essen, mw. P.G. van
Gammeren – Westerlaken 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,
Hettie Baks WZC: De Dotter, In ’t Rietwerf 101, 4273 CG Hank
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Mevr. L van Tilborg–Sprong
(Drie Zalmen 32) mocht afgelopen week thuis komen uit het ziekenhuis.
Jarig
D.V. dinsdag 3 maart hoopt mevr. N. Tamerus-Verheij (Zesmorgen 15, 4284EW) 86 jaar te worden
en maandag 9 maart hoopt Dhr. A. Groeneveld (Zesmorgen 21, 4284 EW) 81 jaar te worden,
We feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun nieuwe
levensjaar, Gods zegen toe.
Bedankt!
Boodschappenpakketten.
We konden afgelopen weken 13 mensen blij maken met een Pluspakket.
Hartelijk bedankt allen die zegeltjes hebben aangedragen.
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Bedankt!
De dames van de HVD hebben bij hun bezoeken over de maanden januari en februari € 173.= aan
giften ontvangen. Alle gevers hartelijk hiervoor. Ook de dames bedankt voor hun inzet.
Bedankt!
Wij zijn erg verrast, dat wij zoveel kaarten uit Rijswijk kregen om ons te feliciteren met onze zoon
Jarno. Bedankt! Wij genieten van Jarno en wij zijn zeer dankbaar dat wij hem mochten ontvangen.
Hartelijke groet, Gerrit en Nelly Westerlaken
Ouderenmiddag.
D.V. 10 maart is er weer een ontmoetingsmiddag voor onze ouderen.
Waar: in de Maaszaal van onze Kerk
Tijd: 14.00 uur
Zoals u misschien al had vernomen, gaat het toneelstuk niet door.
In plaats daarvan komt Jan van der Ent, beter bekend als wereldfietser.
12 nov. 2013 is hij hier geweest met een presentatie over Canada.
Deze keer neemt hij ons mee naar de Noordkaap d.m.v. een power point presentatie.
We beginnen deze middag met koffie/thee, ook de kaarten en boekentafel is aanwezig.
Wij hopen velen deze middag te ontmoeten.
De Ouderencommissie.
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
Inzameling kleding rommelmarkt
Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar kleding om te gaan verkopen tijdens de rommelmarkt.
Gaat u binnenkort uw kasten opruimen of zijn de kinderen weer een maatje groter gegroeid?
Graag ontvangen wij uw kleding voor de verkoop tijdens de komende rommelmarkt!
Let u er wel even op dat de kleren schoon en heel zijn?
Een los knoopje of dergelijke is natuurlijk wel te repareren!
Ook tasjes, sieraden en andere accessoires zijn welkom.
U kunt uw kleding inleveren bij: Agnes v.d. Nat, Maasdijk 18. Alvast bedankt!
Kerkrentmeesterlei
In de vergadering van de kerkrentmeesters zijn een aantal zaken besproken die we graag met u
delen. De intekening voor de Actie Kerkbalans in onze gemeente bedraagt afgerond € 60.000.
Ondanks dat dit ongeveer 10% lager is dan volgens de Begroting van 2015 nodig is, zijn we God
dankbaar en blij met dit resultaat. We vertrouwen dat de ontbrekende 10% zal worden aangevuld.
Alle vrijwilligers die mee hebben geholpen aan de Actie Kerkbalans bedanken we hartelijk voor
hun inzet. Dit jaar moeten een aantal onderhoudsuitgaven worden gedaan. De cv-kachels van de
kerk zijn versleten. Geadviseerd is om niet meer te repareren maar te vervangen. De voordeuren
van de kerk zijn aan vervanging toe omdat de toplaag loslaat. Het orgel behoeft groter onderhoud.
Het moet worden schoongemaakt en van een aantal registers moet de klank worden bijgesteld
(intonatie). Ook moeten een aantal verkropte pijpen worden ondersteund. De stencilmachine en
vaatwasser lopen op hun laatste benen en zijn aan vervanging toe. Daarnaast kampen we met een
tekort aan zaalruimte. We willen de open ruimte in de hal, bij de kosterskamer, geluidsvriendelijker
maken zodat deze ook gebruikt kan worden voor vergaderingen of besprekingen. Feitelijk zijn deze
uitgaven allen noodzakelijk. Volgens offertes en inschattingen is er een totaalbedrag van ruim €
23.000 mee gemoeid. Een deel van dit bedrag kunnen we zelf opbrengen. Voor het tekort van
ongeveer 50% hebben we een aantal instanties aangeschreven met vriendelijke verzoeken om
geldelijke ondersteuning. Over het verdere verloop van deze kerkrentmeesterlei houden we u op
de hoogte.
Met vriendelijke groet van uw kerkrentmeesters
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Gezinsdienst
Zondag 8 maart is er weer een gezinsdienst. Dit keer zal het thema “Wonder boven wonder” zijn.
Kinderkoor “Friends” uit Papendrecht zal tijdens de dienst enkele liederen zingen.
Wonderen… Ja, die gebeurden toen Jezus op aarde was. Maar gebeuren er in deze tijd ook nog
wonderen? We verwachten dat niet, maar…. Als je het wilt zien, zijn gewone dingen ook heel
bijzonder.
Is het geen wonder dat het straks weer lente is en de natuur ontwaakt, of dat er een klein kindje
geboren wordt? We vinden zoveel dingen vanzelfsprekend, maar we leven met het wonder van de
schepping. God schiep elke dag, wonder op wonder. Daarin mogen wij Zijn grootheid zien!
We wachten vaak op God, tot Hij iets groots in ons leven doet, wat wij dan een wonder noemen.
Maar doet God de wonderen wel op de manier zoals wij dat verwachten? Kijk dus ook om je heen
naar de gewone dingen in het leven van alle dag. Kijk eens naar de mensen om je heen. En God
laat je daarbij zijn wonderen zien!
Over wonderen zal dominee Hoftijzer uit Rijnsburg met ons gaan nadenken. We lezen daarbij het
scheppingsverhaal uit Genesis 1 en Genesis 15: 1-6.
We hopen u en jullie allemaal weer te ontmoeten tijdens en na de dienst.
Groet, de gezinsdienstcommissie.
Om de wonderen in je eigen leven te zien, kijken we vaak omhoog, we wachten op God tot Hij iets
groots in ons leven doet. Dat doet hij ook, maar niet altijd op de manier zoals wij dat misschien
verwachten. Kijk dus ook om je heen, naar de gewone dingen, in het leven van alledag, naar de
mensen om je heen. En God doet je zijn wonderen zien.

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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