Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 11 oktober 2015
Morgendienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. Boom,
te ’s-Gravenmoer
Organist
: Jeroen de Weerdt
Aanvangslied : Gezang 113
Schriftlezing : Matt. 13 : 1 - 23

Avonddienst: 18.00 uur
Jeugddienst
Voorganger : kand. G. van Wolfswinkel,
uit Hedel
m.m.v. Praiseband ‘Inspiraton’uit Genderen
liturgie aanwezig

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: In alles trouw
Collecten: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerkauto: Gerrit van Drunen 442971
Agenda
Bijbelleesrooster
11-okt Psalm 61, 12-okt Matt.15:10-20, 13-okt Matt.15:21-28, 14-okt Matt.15:29-39, 15-okt Matt.16:1-12,
16-okt Matt.16:13-23, 17-okt Matt.16:24-28, 18-okt Psalm 19.

Zondag 11 okt.
Zendingsdienst
in deze morgendienst zullen 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.
Jeugddienst
Oh happy day. Als jeugddienstcommissie nodigen we jong en oud graag uit voor de eerste
jeugddienst van het seizoen in onze kerk. Deze zal plaatsvinden op zondagavond om 18:00 uur,
met als thema 'Oh happy day'. Kandidaat Van Wolfswinkel zal met ons gaan nadenken over
vreugde in de kerk. In een wereld vol ellende is het vaak lastig om als kerk blijheid uit te stralen.
Wat kunnen wij eraan doen om vreugde in de kerk te creëren en zijn we ons nog wel voldoende
bewust van de boodschap dat God vreugde is? Muzikale inbreng zal worden verzorgd door
praiseband Inspiration uit Genderen.
Solid Freinds
Jij bent oké! Dat is het thema voor zondagavond 11 oktober. Heb je een leeftijd van 14 t/m 17 jaar?
Dan ben je van harte welkom. Nieuwsgierig? Kom gerust eens een kijkje nemen. Vanaf 19:30 uur
is het 't Dijkhuis open. Het duurt tot ongeveer 21:30 uur. Ciao!
Maandag 12 okt.
18:30 tot 19:45
19:45
20:00
20:30 - 21:15

Club Groep 5/6
Gesprekskring in de Maaszaal.
kerkenraadvergadering in de Consistorie
Follow Me next 1n het Dijkhuis te Giessen
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Dinsdag 13 okt.
14:00
18:45-19:45
19:00

Ouderenmiddag. Powerpoint presentatie van de reisjes van de afgelopen
jaren in het Dijkhuis te Giessen, door Thea Vervoorn en Bert Heystek.
Follow Me in het jeugdhonk van de kerk
Gebedskring bij Jennie Kant, (Lijster 12)

Woensdag 14 okt.
18:45 tot 20:00
20:00
20:30

Club groep 7 en 8
Bijbelkring in de consistoriekamer van de kerk.
Dicipelschapskring bij Willeke Kant (Kruisstraat 3)

Vrijdag 16 okt.
13:15 tot 14:30

Club groep 3 en 4

Zaterdag 17 okt.
Inzameling rommelmarktspullen.
Zaterdag 17 oktober 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 18 okt.
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Jennie en Hanneke
Middenbouw : Willeke en Wendy
Bovenbouw : Arie
Crèche
: Diane Duizer en Emily Duizer
Collecte
:1ste Kerk in Actie : Werelddiaconaat – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Kerkauto
: Teus Smits 441445
Meeleven
Mevr. T. Hoeke –Kamerman (Mr. J.N. Scholtenplein 20 4284 EK) verblijft in het Beatrixziekenhuis afd.
oost kamer 347.
Dhr. J. Baks (van Ballegooijenhof 23) wordt donderdag 15 Oktober opgenomen in het
Beatrixziekenhuis.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Dhr. H van Anrooij (Gherstkamp 48,
4284EV)
Huwelijksjubileum
D.V. 15 okt. zijn Dhr. en Mevr. Vonk- van Ballegooijen (Maasdijk 56, 4284VC) 40 jaar getrouwd.
We feliciteren hen met hun kinderen van harte en bidden hen Gods zegen toe voor de toekomst.
Bedankt
Hartelijk dank voor alle kaarten die we mochten ontvangen voor ons 25 jarig Huwelijk.
Andre en Hermien van Wel - Kolbach
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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
Bijbelkring.
Op D.V. woensdag 14 Oktober om 20.00 uur hopen we weer bij elkaar te komen in de consistoriekamer
van de kerk. Iedereen van harte uitgenodigd ,ook de nieuwkomers.
We gaan verder met de Romeinenbrief.
Zijn er nog mensen die vragen hebben, u kunt mij altijd bellen J. Pullen. [442044]
VAKANTIE BIJBEL CLUB GIESSEN-RIJSWIJK 2015
De voorbereidingen zijn bijna afgerond en dan eindelijk start de Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk
op maandag 19 oktober 2015 van 13.00 tot 15.30 en op dinsdag 20 oktober van 15.00 tot 19.30 voor alle
kinderen van de basisschool in de Gereformeerde Kerk Giessen-Rijswijk (kerk bij de rotonde in Rijswijk).
En neem gerust een vriendje, vriendinnetje, neefje, nichtje of buurkinderen mee! We gaan er 2 te gekke
dagen van maken met verhalen, liedjes, filmpjes, bidden, knutselen, lekker eten (Mmmmmm) en nog
meer.....
De entree is € 2,00 per kind, per dag (inclusief theater). Je mag per dag betalen of ook in 1x voor 2
dagen.
Op dinsdagavond 20 oktober begint Matthijs Vlaardingerbroek om 18.30 met de afsluitende
theatervoorstelling.
Ouders, verzorgers, opa's, oma's en overige belangstellenden zijn van harte welkom om ook te komen
kijken, entreegeld €2,00 per persoon.
Rond 19.30 is de Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk dan helaas alweer afgelopen.
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen neem gerust contact met ons op, Angelique van Tilborg 0183442155. Kijk voor de laatste info ook op onze Facebookpagina: facebook.com/vbcgiessen.rijswijk
Tot over een paar weken allemaal! Leiding Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk

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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