Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 27 september 2015
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. T. Meijer,
te Puttershoek
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 99: 1 en 3
Schriftlezing : Openbaring 1: 9 -11 en
Openbaring 2: 1 – 7

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Ps 66: 1, 5
Schriftlezing : Hand. 2: 14-24, 36-42
Thema
: ‘Groeiend geloof’
(n.a.v. HC-Zondag 45)

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: Klein zijn is belangrijk.
Collecten: 1st Plaatselijk Ouderenwerk - 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
Kerkauto: Dik van Vugt  442327
AGENDA:
Bijbel leesrooster
27-sep Psalm 25, 28-sep 1 Kon.19:1-21, 29-sep 1 Kon.20:1-22, 30-sep 1 Kon.20:23-43, 1-okt. 1 Kon.21:129, 2-okt. 1 Kon.22:1-17, 3-okt. 1 Kon.22:13-28, 4-okt. Psalm 104.

Maandag 28 sept.
18:30 – 19:45
20:30 - 21:15

Club groep 5 en 6
Follow Me next 1n het Dijkhuis te Giessen

Dinsdag 29 sept.
12:00 – 12:15
18:45 – 19:45
19:00
20:00 - 21:30

Samen aan tafel.
Follow Me in het Jeugdhonk van de kerk
Gebedskring bij Jennie Kant
Discipelschapskring in de Pastorie

Woensdag 30 sept.
9:30 - 11:30
Vrouwenochtend met high tea
18.45 - 20.00
Club groep 7 en 8
19:30
Israëlavond in de Herv. Kerk in Rijswijk
Donderdag 1 okt.
20:00 tot 22:00

Bijbelkring 2 in de Pastorie

Vrijdag 2 okt.
13:15- 14:30

Club groep 3 en 4

Zaterdag 3 okt.
8:00
15:00

Mannen ontbijt in de Maaszaal
Startdag Solid Friends. inj ’t Dijkhuis te Giessen

1

Zondag 4 okt.
Koffie drinken
Er is na de ochtenddienst gelegenheid om met elkaar koffie, thee of fris te drinken.
Kindernevendienst voor de onderbouw en middenbouw
Onderbouw :
Middenbouw :
Bovenbouw : Eerste zondag v/d maand
Crèche
: Suzanne Rens en Mariëlle Oudshoorn
Collecten: 1st Christenen voor Israël - 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Kerk
Kerkauto
: Ochtend: Hille Hooghiemstra 442686 Avond: Ko Kraaij 442825
Medeleven
Teuna van Vugt – van de Mooren mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Dhr. Bert van Tilborg (Dorpsstraat 19
4284EE)
Verhuisd
Dhr. J van Essen is verhuisd van Altenahove naar De Riethorst, Venestraat 28 Kamer 109 in
Geertruidenberg.
Verjaardag
D.V. 30 sept. hoopt mevr. P. Kant- van Tilborg in de Lemmenskamp 84 jaar te worden, en
D.V. 3 okt. hoopt dhr. J. Kant in de Lemmenskamp 84 jaar te worden. We feliciteren alle jarigen
van harte met hun verjaardag en wensen voor hun nieuwe levensjaar, Gods zegen toe.
Huwelijksjubileum
D.V. 3 Oktober hopen Dhr. A.J.A van Wel en Mevr. H Kolbach (Veldweg 16, 4284VS) 25 jaar
getrouwd te zijn. We feliciteren hen met hun kinderen van harte en bidden hen Gods zegen toe
voor de toekomst.
Bedankt!
Bij deze wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle getoonde belangstelling, tijdens mijn verblijf in
het ziekenhuis, helaas zijn de klachten niet verholpen en wacht op vervolg onderzoeken en
behandelingen.
Bert v Tilborg.
Heel fijn dat ik zoveel kaarten kreeg toen ik naar het ziekenhuis moest. Daniël Pullen (Almweg)
Langs deze weg wil ik u allen hartelijk bedanken voor de kaarten en andere vormen van felicitaties
op mijn verjaardag. Hartelijke groet Wim Schouten.
Mededeling van de koster.
Van 24 sept t/m 8 okt. worden de kosterstaken overgenomen door Joost van Gammeren.
Tel: 442606 : mobilenr. 06-29318483
Israëlavond
Op woensdag 30 september zal er een Israëlavond worden gehouden, die uitgaat van de drie
protestantse gemeenten in Rijswijk en Giessen. Op deze avond zal ds. Oscar Lohuis van
‘Christenen voor Israël’ spreken over het onderwerp: ‘Hoe handelt God nù met Israël?’ Een van de
meest bijzondere dingen van onze tijd is dat het volk Israël is teruggekeerd naar het land Israël.
Wat heeft dit ons te zeggen? Wat zegt dit over de wederkomst van Christus? De avond begint om
19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en vind plaats in onze kerk. Er is deze avond ook gelegenheid
om producten uit Israël te kopen. Hartelijk welkom! De voorbereidingscommissie
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Startdag Solid Friends
Heb je je al opgegeven voor de Solid Friends startdag op zaterdag 3 oktober? Gelukkig ben je nog
niet te laat! Je kunt je nog aanmelden tot woensdag 30 september via mirjam@dekapster.nl of
door een bericht te sturen naar onze Facebook
pagina: https://www.facebook.com/SolidFriendsGiessenRijswijk. Meld ook je vrienden en
vriendinnen aan die mee willen.
De startdag begint om 15:00 uur in 't Dijkhuis te Giessen. Voor eten en leuke activiteiten wordt
gezorgd. Zorg wel dat je gymkleding, gymschoenen en een bijdrage van € 8,- meeneemt.
Mocht je wel of niet kunnen op 3 oktober, je bent van harte welkom om op zondag 11 oktober
om 19:30 uur naar 't Dijkhuis te Giessen te komen voor de eerste 'reguliere' avond van het
seizoen. We gaan het dan hebben over 'Je bent oke'!
Vrouwenochtend met high tea woensdagochtend 30 september 2015
We gaan weer van start met de vrouwenmiddag. De volgende vrouwenmiddag hebben we gepland
op woensdagochtend 30 september 2015 van 9.30 uur tot 11.30 uur. Het gaat over het onderwerp
‘troosten en verdriet’ naar aanleiding van een boek van W. ter Horst. De inleiding zal verzorgd
worden door Betsy Heikoop. Soms lijkt het of mensen geen verdriet meer mogen hebben. We
doen er alles aan om lijden en verdriet zoveel mogelijk te beperken. Omgaan met verdriet wordt
moeilijk gevonden door de medemens en we worden er soms verlegen van. De andere kant is dat
troosters het idee kunnen krijgen dat ze het nooit goed doen. Want wil de ene juist wel bij een
ander uitgenodigd worden voor wat afleiding, de ander wil dat niet, want dan is hij of zij weg uit de
vertrouwde omgeving. Toch is er wel een aantal richtlijnen die zowel mensen met verdriet als
troosters tot zich kunnen nemen in de omgang met elkaar. Goed om met elkaar over na te denken
en door te praten.
Noteer ook alvast de volgende datum:
Donderdagmiddag 12 november: Ds. Saskia De Ridder uit Almkerk, onderwerp ‘Dankbaar leven’.
Dus neem je vriendin of familielid mee en kom. Graag wat kleins! meenemen voor bij de thee. 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). De vrouwenmiddagcommissie
Samen aan tafel
D.V. dinsdag 29 sept. Is er weer de maaltijd voor alleenstaanden.
Zij die zich hebben opgegeven worden tussen 12.00 uur en 12.15 uur verwacht in de Maaszaal
van de Herv. Kerk in Rijswijk. Waar het kookteam weer een heerlijke maaltijd heeft bereidt.
Bent u verhindert wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan Rika Ottevanger tel: 441131
13 okt. Ouderenmiddag.
D.V. dinsdagmiddag 13 okt. Is er in het Dijkhuis in Giessen een ouderenmiddag.
Bert Heystek heeft een power point presentatie gemaakt van de jaarlijkse reisjes die hij heeft
bijgewoond. En zal als er tijd genoeg is ook de togashow nog een keer laten zien.
We beginnen om 14.00 uur met koffie en thee, en in de pauze wordt u een drankje en een hapje
aangeboden. Uw gastvrouw deze middag is Dini Venderbos. De kaartentafel is ook deze middag
aanwezig met een nieuwe voorraad.
Wilt u opgehaald en thuisgebracht worden? Dan neemt u contact op met Tonny Besselink tel:
441956 Wij hopen met elkaar op een gezellige middag.
De Ouderencommissie
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.
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Zendingsdienst 11 okt.
D.V. zondagmorgen 11 okt zal in de morgendienst Kees en Rahel den Toom uit Zwitserland in ons
midden zijn. In 2011 waren zij hier voor het laatst in een zondagsdienst. We zullen ze even
voorstellen aan hen die later in onze gemeente zijn gekomen.
Kees en Rahel zijn in het jaar 2000 vanuit Ridderkerk uitgezonden naar Griekenland en hebben
daar jaren Gods Woord uitgedragen onder de Albanezen die in Griekenland wonen. Enkele jaren
geleden zijn zij gaan wonen in Zwitserland ( thuisland van Rahel).
Daar wonen zij (met hun 3 kinderen )en werken zij nu nog steeds als zendelingen en hebben vele
contacten met Albanezen en geeft Kees ook godsdienstles op 3 scholen. Nu zijn ze een paar
weken in Gorinchem (geboorteplaats van Kees).
Wij vinden het heel fijn dat we ze nu weer een morgen in ons midden hebben. En zal Kees
vertellen hoe het nu met hun gaat.
Na de dienst kunt u hen nog spreken tijdens een kopje koffie in het atrium.
BE CONNECTED
Wij, jongvolwassenen van de Hervormde Kerk te Rijswijk, vinden het belangrijk om met andere
leeftijdsgenoten in gesprek te gaan over het geloof. Dát is de reden dat we in het nieuwe seizoen
de groeigroep ‘Be connected’ starten voor 20 plussers. Onze doelen zijn: leren uit de bijbel
(Bijbelstudie), groeien in geloof en van elkaar leren. De Bijbelstudie wordt telkens voorbereid door
iemand anders, aan de hand van een methode.
Eén keer per 2 weken komen we op dinsdag- of woensdagavond samen bij Reinier en Denise van
de Wetering (Jagerspad 17). De volgende avonden hebben we ingepland:
dinsdag 6 oktober, woensdag 21 oktober, dinsdag 3 november, woensdag 18 november, dinsdag 1
december, woensdag 16 december, vrijdag 8 januari, dinsdag 19 januari.
Wil je aansluiten bij onze groeigroep of heb je vragen? Spreek ons vooral even aan!
Dieke van Tilborg diekevantilborg@live.nl
Corline Kraaij corline-kraaij@hotmail.com

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

4

