Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 13 september 2015
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. G.H. Abma te Gouda
Organist
: Timo v/d Berg
Aanvangslied : Psalm 95: 1
Schriftlezing : Psalm 100 en
1 Corinthe 4:1-6
Tekst
: (Ps.100:2b)
Thema: Kom voor zijn aangezicht met
gejubel

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Ps 42 vers 1
Schriftlezing : Hebr.11:1–11 en
H C Zondag 7
Thema
: Een echt geloof

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: Niet horen en gebrekkig spreken.
Collecten :1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerkauto: Gerrit van Drunen  442971
Agenda:
Bijbelleesrooster:
13-sept. Psalm 78:32-55, 14-sept. Matt.13:53-58, 15-sept. 1 Kon.12:25-13:10, 16-sept.1 Kon.13:11-34,
17-sept. 1 Kon.14:1-20, 18-sept. 1 Kon.14:21-31, 19-sept. 1 Kon.15:1-24, 20-sept. Psalm 78:56-72.

Maandag 14 sept.
20.00 uur
Kerkenraadsvergadering in de consistorie
Dinsdag 15 sept.
19.00 uur
Gebedskring bij Jennie Kant
Zaterdag 19 sept.
Inzameling rommelmarktspullen.
Zaterdag 19 september houden we weer een rommelmarktinzameling. Tussen 10.30 uur en 12.00
uur kunt u de spullen brengen bij de loods van v/d Stelt aan de Hoofdgraaf te Andel. De spullen
moeten wel verkoopbaar zijn. Aan niet complete spullen hebben we niets, ook matrassen kunnen
we niet gebruiken. Als u meubelstukken heeft neem dan even contact op met H. van Anrooy, tel:
442660 die komt dan even langs om te kijken of we de meubels kunnen gebruiken. Dit voorkomt
dat u met de meubels naar de Hoofdgraaf komt en ze misschien weer mee terug moet nemen. Als
u echt geen kans ziet de spullen zelf te brengen neem dan contact op met H. van Anrooy, tel:
442660, of H. van Giessen, tel: 442400.

Zondag 20 sept. Startdienst winterwerk
Kindernevendienst alleen voor de onderbouw
Onderbouw : Jolanda T en Jolanda D
Crèche
: Corrie Kant en Charonne Kant
Collecten: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Kerkauto
: Teus Smits 441445
Meeleven
in het Beatrixziekenhuis verblijft Dhr. B van Tilborg Dorpsstraat 19 kamer 348 Oost
Dhr. A van Tilburg Onderweg mocht na een operatie weer thuis komen uit het ziekenhuis.
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Woensdag 16 september gaat Daniël Pullen voor een operatie aan zijn oren (dagopname) naar het
Beatrixziekenhuis.
Geboorte
Bij Kees en Wilma Koekoek is op vrijdag 4 September een zoon Daan geboren. Hun adres is
(Baasbalg 1, 4284 WV, Rijswijk)
Bloemen
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Dhr. en Mevr. van Mourik (Nieuwstraat 2)
Jarig
D.V. 15 september hoopt Mevr. W. van Hattem-Vogel, (ZC Goezate, kamer 226, Raadhuislaan 4,
4251 VS Werkendam), 89 jaar te worden en op D.V. 16 september hoopt Dhr. W. Schouten
(Almweg 5) 85 jaar te worden en ook op 16 september is Hettie Baks (De Dotter, ‘t Rietwerf 101,
4273 CG Hank) jarig en op 19 september D.V. hoopt Mevr. T. van Wijgerden- Bos, (Koperwiek 44)
86 jaar te worden. We feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen voor hun
nieuwe levensjaar, Gods zegen toe.
Startdienst van het winterwerk
Zondag 20 september is de startdienst van het winterwerk en dus ook de eerste gezinsdienst van
dit seizoen. Dit keer zal het thema “Back to basic” zijn. Praiseband ‘Light and Fire’ uit Rijswijk zal
tijdens de dienst liederen begeleiden en voor ons spelen.
Wat is je doel op deze aarde? Zijn we nog wel verwonderd over het feit dat we bestaan? Waarom
heeft God ons geschapen naar zijn beeld? Wat is onze bestemming? Om deze vragen te
beantwoorden moeten we back to basic, of in gewoon Nederlands terug naar je wortels.
Over deze vragen zal onze eigen dominee Heijkoop met ons gaan nadenken. We lezen daarbij uit
Genesis 1:26-2:3 en Psalm 8
We hopen u en jullie allemaal weer te ontmoeten tijdens en na de dienst op deze startzondag.
Groet, de gezinsdienstcommissie.
Startzondag 20 september a.s.
De voorbereidingen voor de startdag, zondag 20 september, zijn in volle gang.
Na de gezinsdienst, om 9.30 uur, willen we samen gezellig koffie drinken.
Daarna is er een kort keuze programma met o.a. een spectaculaire activiteit voor de kinderen en
een leuke quiz voor volwassenen.
Rond 14.00 uur willen we afsluiten met een maaltijd.
Voor wat betreft de kosten wordt er een kleine bijdrage gevraagd voor het eten
Reserveer zondag 20 september tot 15.00 uur, voor deze mooie activiteit!
Je kunt je nu al vast opgeven voor het eten via:
famvantilborg@solcon.nl (Kees van Tilborg) of
cmkant-transport@hi.nl (Carolien Kant)
Foto’s startdag kindernevendienst
Zondag 30 augustus heeft de startdag van de kindernevendienst plaatsgevonden. We hebben een
vossenjacht gedaan in het dorp. Het was een geslaagde ochtend en daarvoor dank aan iedereen
die heeft meegeholpen!
Foto’s zijn te bewonderen op de website van de kerk: www.hervormdrijswijknb.nl
Club
Hallo alle kinderen van groep 3 t/m 8
Zondag 20 september begint het winterwerk weer.
Dit betekend dat ook de clubs weer van start gaan.
Wij hopen dat er weer veel kinderen zin hebben om te komen.
Per kind vragen wij € 1,00 per keer.
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Club
groep 3 en 4 club op vrijdagmiddag 25 september van 13.15- 14.30 uur !!
(Ammy en Grace)
groep 5 en 6 club op maandagavond 21 september van 18.30 – 19.45 uur
(Ankie en Elike)
groep 7 en 8 club op woensdagavond 23 september van 18.45 – 20.00 uur
(Cora en Marian)
Solid Friends
Hi there! Een gloednieuw seizoen van Solid Friends staat weer voor de deur! Wat we je al kunnen
vertellen is dat de startdag zal zijn op zaterdag 3 oktober. Houd deze middag en avond dus vrij.
Verdere info krijg je nog te horen. Ciao!
Rock Solid
Het nieuwe seizoen van Rock Solid staat weer bijna voor de deur. Rock Solid staat garant voor
gekke spellen, heel veel gezelligheid, serieuze gesprekken en een relaxte avond voor tieners van
1e en 2e jaar voortgezet onderwijs. Het komende seizoen gaan we er iets leuks van maken, ben je
nieuwsgierig geworden kom dan op 3 oktober vanaf 19:15 uur naar de Rock Solid startavond in de
hervormde kerk in Rijswijk. Vergeet daarnaast niet om je eigen alvast op te geven voor het Rock
Solid weekend op 16 en 17 oktober.
Helaas nemen we dit jaar afscheid van Andre van Tilborg als leiding van Rock Solid. Niet alleen wij
als leiding zullen Andre gaan missen, maar zeker ook de tieners. Wij willen Andre bedanken voor
zijn jarenlange inzet voor Rock Solid en het doorgeven van Gods woord aan de tieners. Namens
de leiding en de tieners van Rock Solid wensen wij Andre samen met zijn gezin Gods zegen toe.
Wij zien jullie graag op de startdag en zouden het heel leuk vinden als jullie mee op kamp gaan.
Vergeet vooral niet je vrienden en vriendinnen mee te nemen.
Namens de leiding van Rock Solid, Martin, Pieter Jan, Erik, Johan, Jelle, Reinier en Arno
rocksolid-giessenrijswijk@live.nl
Winterfair
Om alvast in uw agenda te noteren: Winterfair D.V. zaterdag 28 november.
Meer informatie en de mogelijkheid om u op te geven volgt binnenkort op de nieuwsbrief.
Mededeling van de koster.
Van 24 sept t/m 8 okt. worden de kosterstaken overgenomen door Joost van Gammeren.
Tel: 442606

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
riekskekant@gmail.com of op papier bij: Riekske Kant, Nieuwstraat 12, Rijswijk (Tel.: 442560).
Website: Hervormde Gemeente Rijswijk: www.hervormdrijswijknb.nl
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