Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 20 september 2015
Ochtenddienst: 9.30 uur
Gezinsdienst/startdienst winterwerk
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Miranda Duizer
Liturgie aanwezig
Thema : Back to basic (Terug naar je
wortels)
m.m.v.: Praiseband ‘Light and Fire’

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger: Ds. G. van der Linden,
te Waalwijk
Organist
: Jeroen de Weerdt
Aanvangslied : Psalm 122 : 1
Schriftlezing : Jesaja 55 : 6 - 13 en
Marcus 6 : 6b - 13

Kindernevendienst alleen voor de onderbouw. Thema: Geloof, zelfs op het dieptepunt.
Collecten: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Kerkauto: Teus Smits 441445
AGENDA:
Bijbelleesrooster
20-sep Psalm 78:56-72, 21-sep 1 Kon.15:25-32, 22-sep 1 Kon.15:33-16:14, 23-sep 1 Kon.16:15-34,
24-sep 1 Kon.17:1-24, 25-sep 1 Kon.18:1-19, 26-sep 1 Kon.18:20-46, 27-sep Psalm 25.

Maandag 21 sept.
18.30 – 19.45 uur
19.45 uur

Club groep 5 en 6
Gesprekskring. De koffie staat klaar in de Maaszaal.

Dinsdag 22 sept.
18:45 – 19:45 uur

Follow Me in het Jeugdhonk van de kerk

Woensdag 23 sept
18.45 – 20.00 uur
Club groep 7 en 8
Donderdag 24 sept.
10.00 uur
De dames van de H.V.D. vergadering worden verwacht bij Rika Ottevanger.
Liedbundel op toonhoogte meebrengen.
Vrijdag 25 sept.
13.15- 14.30 uur

Club groep 3 en 4

Zondag 27 sept.
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Jennie en Maartje
Middenbouw : Wendy en Joëlle
Bovenbouw : Martin
Crèche
: Gerlinda Kant en Corline Kraaij.
Collecten: 1st Plaatselijk Ouderenwerk - 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
Kerkauto
: Dik van Vugt  442327
Medeleven
Maandag 21 Sept wordt Mevr. Teuna van Vugt– van de Mooren opgenomen in het
Beatrixziekenhuis.
Dhr. Bert van Tilborg en Diane Duizer mochten weer thuiskomen uit het ziekenhuis.

Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Wim en Diane Duizer.
Van de handwerkgroep.
Deze begint weer op 8 okt. en niet zoals in de gemeentegids staat op 24 sept.
Dit in verband met een andere activiteit in onze regio .
Dus u bent welkom 8 okt. In de Maaszaal van onze kerk vanaf 13.00 uur.
Mededeling van de koster.
Van 24 sept t/m 8 okt. worden de kosterstaken overgenomen door Joost van Gammeren.
Tel: 442606 : mobilenr. 06-29318483
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.
Wat is Solid Friends?
Solid Friends is een club voor binnen- en buitenkerkelijke jongeren in de leeftijd van 14 tot en met
17 jaar. Het bestaat uit vrienden, ontmoeting, fun en gesprek. Op een laagdrempelige manier
ontdekken wie Jezus is en wat geloven betekent. Elke schoolweek hebben wij in het weekend een
leuke avond georganiseerd. De ene week op zaterdag en de andere week op zondag, om en
om. Op zaterdag (19:30 - max. 23:00 uur) zijn wij vaak actief bezig, we kijken film in het
jeugdhonk, hebben een spel rondom 't Dijkhuis of gaan tegen een kleine vergoeding bowlen,
midgetgolven etc. Op zondag (19:30 - max. 22:00 uur) zijn wij iets minder actief en praten we
vooral veel. Iedere zondag staat in het teken van een bepaald thema zoals ‘Leven in het nu’, ‘You
give me butterflies’, ‘CSI Jeruzalem’, thema’s die bij de levensfase van de jeugd passen. Middels
verschillende opdrachten en spellen komen wij in gesprek over het thema, vragen wij naar elkaars
mening en kijken we wat de Bijbel hierover zegt.

Startdag Solid Friends:
Klaar voor de start...?! Mooi! Zaterdag 3 oktober starten we weer met een fantastische startdag.
Ben jij 14 tot en met 17 jaar? Dan ben je van harte welkom! Wil je graag wat
vrienden/vriendinnen meenemen? Geen probleem! We verzamelen om 15:00 uur bij ’t Dijkhuis met
een lege maag. Kosten: € 8,- p.p. Geef je voor woensdag 30 september even op
via mirjam@dekapster.nl of via onze Facebook
pagina https://www.facebook.com/SolidFriendsGiessenRijswijk. See ya! P.S. Mocht je écht niet
kunnen op 3 oktober, dan ben je van harte welkom op zondag 11 oktober om 19:30 uur in 't
Dijkhuis te Giessen voor de eerste 'reguliere' avond van het seizoen. We gaan het dan
hebben over 'Je bent oke'!

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

