Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 3 MEI 2015
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Kand. J.B. Mulder,
te Hilversum
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Psalm 103: 1 en 3
Schriftlezing : Psalm 16, Jesaja 53: 1 – 12
en Lucas 24: 13-27

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. C. Hendriksen,
te Woudrichem
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 121 : 1, 3 en 4
Schriftlezing : Jeremia 30 : 23 - 31 : 13

Kindernevendienst voor de onder en middenbouw en Bovenbouw: Tienerbijeenkomst
Thema: Wandelen met Christus. (Johannes 5 : 1-12)
Collecten
Kerkauto

: 1ste plaatselijk Diaconaal Werk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Pastorie
: Ochtend: Hille Hooghiemstra (442686) Avond: Ko Kraaij (442825)

Agenda:
Bijbelleesrooster
3-mei Psalm 108, 4-mei Jak.3:1-12, 5-mei Jak.3:13-18, 6-mei Jak.4:1-12, 7-mei Jak.4:13-5:6,
8-mei Jak.5:7-12, 9-mei Jak.5:13-20,10-mei Psalm 100
Maandag 4 mei
20:00 - 21:00

Collectebonnen verkoop bij Dhr. W van Tilborg, Vijfmorgen 9

Dinsdag 5 mei
19:00

Gebedskring bij Jennie Kant (Lijster 12)

Zondag 10 mei
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw
: Jenny en Jolanda D
Middenbouw : Martin en Rianne
Bovenbouw : Ria
Kindercrèche : Jetty Verbeek en Maartje van Helden
Collecten :1ste Diaconaal Quotum – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerkauto: Gerrit van Drunen (442971)
Meeleven
Rina van Andel ligt nog in het Beatrixziekenhuis. En mevr. G.A. van Tilburg, (Nieuwstraat 15,
4284VJ) mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis
Personalia Gereformeerde Kerk
Zuster Klara van Leeuwen-Smits ligt nog steeds in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem (kamer 505
West).
Zuster Lijntje Kant-Smits is onverwacht met een longontsteking opgenomen in het
Beatrixziekenhuis, Gorinchem (kamer 546, Oost).
Frederieke Smits is ook opgenomen in het Beatrixziekenhuis met een longontsteking.
Zuster Dina Crielaard-Elshout wordt maandag opgenomen in het Erasmusziekenhuis in Rotterdam
voor een operatie.
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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, Dhr. J. Kant en Dhr. C van Tilburg
In Sovak Sleeuwijk, Eikenlaan 7-11, 4254 AR te Sleeuwijk verblijft Wim van Anrooij,
Denise van Geffen, verblijft in Minckelerstraat 9, 4816 AD, Breda
Hettie Baks verblijft in WZC: De Dotter, In ’t Rietwerf 101, 4273 CG Hank
mw. W van Hattem- Vogel, Zorgcentrum Goezate, kamer 226, Raadhuislaan 4, 4251 VS
Werkendam.
Verjaardag
D.V.12 mei hoopt Mevr. M van Vuuren – Kraaij (Weth de Joodestraat 42 4285CD Woudrichem)
81 jaar te worden. We feliciteren haar van harte met haar verjaardag en wensen haar, voor haar
nieuwe levensjaar, Gods zegen toe.
Van de zendingscomm.
D.V. 16 mei hoopt Joël den Toom 11 jaar te worden. Wilt u hem een kaartje sturen ? Dan volgt
hier het adres: Joël den Toom - Tagenharterweg 6 - Ch - 8508 Klingenberg - Zwitserland
Huwelijksjubileum
D.V. 7 Mei hopen Dhr. H.M Hooghiemstra en Mevr. M.H Lobregt (Drie Zalmen 30 4284 ER) 50
jaar getrouwd te zijn en op 10 Mei hopen Dhr. G.R.H Sonnema en Mevr. A.M.F Flinterman (Drie
Zalmen 3 4284 EN) 25 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren de beide echtparen van harte en
bidden hen Gods leiding en nabijheid toe voor de toekomst.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar mevr. G.A. van Tilburg, (Nieuwstraat 15)
Ouderenreisje 65 +.
D.V. 2 juni is er het Ouderenreisje.
We gaan naar Helmond waar we een bezoek brengen aan het Edah Museum, en volgt u een route
van toen naar nu. De geschiedenis van het EDAH bedrijf brengt u terug in de tijd en plaatst u
tussen de producten-winkeltypes-reclame uitingen-verpakkingen-weeg en
afrekensystemen. Uiteraard drinken we hier ook koffie/thee met gebak.
Na van dit alles te hebben genoten vertrekken we naar Hoogeloon waar we de boerenlunch zullen
gebruiken op de kaasboerderij De Ruurhoeve. Aan de hand van een film gemaakt op de boerderij
ziet u hoe het hele proces “van gras tot kaas “ in zijn werk gaat. Aansluitend gaat u o.l.v. een gids
bij de koeien, geiten en kippen kijken. In de boerderijwinkel kunt u kaas proeven en kopen.
Wanneer we dit alles hebben gezien stappen we weer in de bus en via een toeristische route
komen we aan in Molenschot waar er in restaurant Onder de Linden een heerlijk diner wordt
geserveerd.
Kosten per persoon € 50.= dit bedrag wordt net als vorig jaar bij u opgehaald.
U kunt zich opgeven voor 23 mei bij:
Rijswijk: Tonny Besselink tel: 441956
De bus staat voor in Giessen: 8.20 uur parkeerstrook in de Burgstraat ( bij C. Kersten )
De bus staat voor in Rijswijk: 8.35 uur Geref. Kerk
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Jeugddienst ‘PURE’
Zondag 17 mei 2015 om 18.00 uur vindt er weer een jeugddienst plaats in de Hervormde kerk te
Rijswijk. Dominee B.J.P. de Bruin uit Andel zal ons meer vertellen over het thema ‘Pure’. Met
‘Pure’ bedoelen we eerlijkheid over seksualiteit en keuzes durven maken in deze maatschappij.
De muzikale medewerking wordt verzorgd door Christian Verwoerd met de band Ahava. Graag
nodigen wij jou uit! facebook.com/jeugddienstrijswijk.jeugddienst
Mededeling van de koster
De koster wordt de zondagen 17 en 24 mei waargenomen door koster Joost van Gammeren.
Tel: 442606
Wie wil ons helpen bij het schoonmaken van het kerkgebouw?
Wij zijn nog steeds 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

Omzien naar elkaar.
In ons nieuwste beleidsplan, met als titel discipelschap, is een stukje opgenomen met
betrekking tot het zijn van een gemeenschap. Het navolgende stukje is hieruit overgenomen:
In Jezus Christus zijn wij broeders en zusters van elkaar. We mogen een persoonlijke relatie met

God hebben, maar in het geloof kunnen we niet zonder elkaar. (Efeze 1:22,23 en 1
Korinthe 12:12,27). Alle momenten in de week dat we met elkaar samenkomen zijn dan
ook van groot belang. Momenten om Gods Woord te openen, samen te bidden, elkaar te
bemoedigen en te ondersteunen en zo met elkaar het geloof te delen. We dragen daarin
ook een verantwoordelijkheid richting elkaar (Hebreeën 10:24,25). Als discipelen van
Christus willen wij een gemeenschap zijn waarin we naar elkaar omzien en met elkaar
meeleven.
Om elkaar de mogelijkheid te geven om hier meer invulling aan te kunnen geven heeft de
kerkenraad besloten om mutaties uit onze ledenadministratie voortaan eens per maand op te
nemen op de nieuwsbrief. Wanneer er nieuwe gemeenteleden in uw straat komen wonen, een
echtpaar een jubileum heeft, maar ook wanneer mensen zich uit laten schrijven. Als
gemeenteleden mogen we lief én leed delen. 1 Korinthe 12:26 "En hetzij dat één lid lijdt, zo lijden
alle leden mede; hetzij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede." Wij
hopen dat we zo bij kunnen dragen aan het handen en voeten geven van het discipelschap binnen
onze gemeente. Namens de kerkenraad, scriba W. van Dijk.
Mutaties van de afgelopen twee maanden:
Mw. Hol-Nieuwenhuizen, Verhuisd van Enghweg 14 naar Weth. De Joodestraat 2 te Woudrichem,
zij blijft ingeschreven bij onze gemeente.
Dhr. en mw. Kolbach-Westerlaken, Veldweg 29. Getrouwd op 11 maart 2015.
Mw. Van Pelt. Kruisstraat 19. Overgekomen uit de hervormde gemeente Dussen.
Joost-Jan van der Nat. Dorpsstraat 16. Overgekomen uit hervormde gemeente Giessen.
Mw. E.E. van Toorn. Koekoek 18. Overgekomen van protestantse gemeente Uitwijk-Waardhuizen.
Dhr. en mw. Lankhaar-Spronk. Verhuisd van Gherstkamp 25 naar Enghweg 14
Koffie drinken na de dienst.
Mede ook om de onderlinge verbondenheid en aandacht te stimuleren (zie ook het stukje "omzien
naar elkaar") willen we vaker koffie drinken na de dienst. U kunt elkaar ontmoeten, eens napraten
over de dienst of eens informeren naar elkaars lief en leed.
Ook vandaag willen wij na de dienst samen koffie, thee of limonade drinken. U bent allen van harte
uitgenodigd!
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Vakantie Bijbel Club 2015.
De voorbereidingen voor de vakantie bijbel club 2015 zijn alweer in volle gang.
De vakantie bijbel club is dit jaar op maandag 19 en dinsdag 20 oktober 2015.
We kunnen nog wel wat extra hulp gebruiken. Dus wie wil ons team komen versterken?
Als leiding om de voorbereidingen mee te doen, als daghulp tijdens 1 of beide dagen of
keukenhulp tijdens 1 of beide dagen.
Moet je volgend schooljaar je maatschappelijke stage doen, die mag je ook bij de vakantie bijbel
club doen.
Voor opgave of informatie kun je op de volgende manieren contact met ons opnemen,
via mail: angelique1977@kpnplanet.nl, bezoek onze facebookpagina:
https://www.facebook.com/vbcgiessen.rijswijk
of bel met Angelique 0183-442155. Leiding Vakantie Bijbel Club.
Solidariteitskas
In de week van 11 mei 2015 zullen de acceptgirokaarten voor de Solidariteitskas worden bezorgd.
De bijdrage die gevraagd wordt is 10 euro per lid van 18 jaar en ouder. De helft van dit bedrag is
voor de plaatselijke gemeente, de andere helft gaat naar de Solidariteitskas. Dit is een fonds
binnen de PKN waar plaatselijke gemeenten, in bepaalde omstandigheden, kunnen aankloppen
om een geldelijke bijdrage. Als plaatselijke gemeente moeten we dit jaar voor bijna € 25.000
uitgaven doen aan het kerkgebouw en het orgel. We hebben u daar eerder over ingelicht. Daarom
hebben we ook aangeklopt bij de Solidariteitskas. Onze aanvraag is gehonoreerd met een
toezegging van € 7.500. Graag bevelen we de Solidariteitskas bij u aan.
Onderhoud kerkgebouw en orgel
Naast de toezegging van de Solidariteitskas hebben we van andere instanties ook toezeggingen
ontvangen. Totaal is nu een bedrag van € 20.500 toegezegd aan geldelijke ondersteuningen. We
wachten nog op het antwoord van één instantie. De toegezegde gelden moeten besteed worden
aan de doelen waarvoor bijdragen zijn aangevraagd. Dat zijn nieuwe CV-kachels met warm water
voorziening, nieuwe voordeuren in de kerk, nieuw stencilapparaat, nieuwe vaatwasser,
geluiddemping in de hal van de kerk en groot onderhoud aan het orgel. We zijn heel dankbaar voor
deze toezeggingen en ervaren daar Gods leiding en ondersteuning in.

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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