Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 18 oktober 2015
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. W.C.P. Bevelander,
te Enter
Organist
: Hans van Oudheusden
Aanvangslied : Gez. 136: 1, 2, 5
Schriftlezing : Luc. 10: 25-37

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. G. van der Linden,
te Waalwijk
Organist
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Psalm 119 : 39 en 40
Schriftlezing : Jesaja 55 : 6 - 13 en
Mat. 5 : 1 - 12;
Tekst
: Mat. 5 : vers 3

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: Mijn God wijst u de weg
Collecten
Kerkauto

: 1ste Werelddiaconaat– 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
: Teus Smits 441445

Agenda:
Bijbelleesrooster:
18-okt Psalm 19, 19-okt Matt.17:1-13, 20-okt Matt.17:14-21, 21-okt Matt.17:22-27,
22-okt Matt.18:1-11, 23-okt Matt.18:12-20, 24-okt Matt.18:21-35, 25-okt Psalm 22:1-22,

Deze week geen clubs i.v.m. herfstvakantie
Dinsdag 20 okt.
19:00

Gebedskring bij Jennie Kant (Lijster 12)

Donderdag 22 okt.
13.00 tot ± 15:30
Handwerkgroep in de Maaszaal van de kerk
Zondag 25 oktober
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Jolanda T en Jolanda D
Middenbouw : Joëlle en Dieke
Bovenbouw : Martin
Crèche
: Jetty Verbeek en Maartje van Helden
Collecten
: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk– 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud orgel
Kerkauto
: Dik van Vugt 442327
Meeleven
Mevr. T. Hoeke –Kamerman (Mr. J.N. Scholtenplein 20 4284 EK) verblijft in het
Beatrixziekenhuis afd. oost kamer 347.
Bloemen
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Dhr. J. Baks (van Ballegooijenhof 23)
Verjaardag
Op D.V. 23 oktober a.s. hoopt Dhr. W van Tilborg (Vijfmorgen 9) zijn 85ste verjaardag te vieren.
We feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen voor hun nieuwe levensjaar,
Gods zegen toe.

Huwelijks jubileum
D.V. 19 okt. zijn dhr. en mevr. van Tilborg- Lievaart (Koperwiek 21 4284 XA ) 25 jaar getrouwd.
We feliciteren hen met hun kinderen van harte en bidden hen Gods zegen toe voor de toekomst.
VAKANTIE BIJBEL CLUB GIESSEN-RIJSWIJK 2015
Nog één nachtje slapen 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
0183-442155.
Kijk voor de laatste info ook op onze Facebookpagina: facebook.com/vbcgiessen.rijswijk
Tot morgen allemaal, dan maken we er met z’n allen een paar mooie dagen van, tot eer van God!
Leiding Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk
Solid Friends
Waar zie jij God in de natuur? Daar gaan we het zondag 25 oktober over hebben.
We zien jullie dan in 't Dijkhuis om 19:30 uur. See ya!
Reparatie en vervanging
Door hoog oplopende reparatiekosten waren de verwarmings ketels van de kerk aan vervanging
toe. De vervanging heeft afgelopen week plaats gevonden en we hopen dat we weer 15 jaar of
meer vooruit kunnen. Tevens is de elektrische warmwater boiler vervangen voor een gasgeiser
zodat we nu continu warm water ter beschikking hebben.
Namens de Kerkrentmeesters : Joost van Gammeren .
*NIEUW*
Solid Friends NeXT (17-22) *NIEUW*; Vanaf a.s. zondag starten we met een nieuwe activiteit voor
jongeren van 17-22jr (elke 2 weken). Vanavond (zondag 18 oktober) komen we voor de eerste
keer samen met een aantal leeftijdsgenoten met als thema “buitenaards leven en jouw
geloof”. Van harte welkom tussen 20:00 en 22:00u in het Dijkhuis te Giessen.
Wil je ter voorbereiding alvast nadenken over de volgende vraag: Geloof jij dat er buitenaards
leven is ? Tot vanavond (of de volgende keer) ! Bert en Martin.
Steun de voedselbank
In onze laatste vergadering hebben wij als zendingscommissie besloten om de voedselbank te
steunen. Dit willen we doen rond de dankstond. De voedselbank helpt wekelijks mensen die in de
problemen zijn gekomen met gratis levensmiddelenpakket. Daarom vindt u boven in de hal van de
kerk een mand waarin u een of meerdere levensmiddelen kunt deponeren. Omdat er meerdere
kerken de voedselbank willen steunen is ons verzocht de volgende producten aan te leveren:
Koffie, thee, tandpasta, tandenborstels, mix voor nasi en mix voor macaroni.
Als u iets kunt missen doet u dan mee? Van harte aanbevolen. De Zendingscommissie.

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

