Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 25 oktober 2015
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Ps 92 vers 1 en 2
Schriftlezing : Genesis 1:1 tot en met
Genesis 2 vers 4
Tekst
:Genesis 1 vers 1
Thema
: Schepping of Evolutie

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. A.J. Mouw te Giesen
Organiste
: Miranda Duizer
Aanvangslied : OTH 281: 1, 2 en 4
Schriftlezing : 1 Samuël 17: 20-51 en
Efeze 6:10-18

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: Ik sta voor wat ik geloof (Daniël 3)
Collecten
Kerkauto

: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk– 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud orgel
: Dik van Vugt 442327

AGENDA:
Bijbelleesrooster :
25-okt Psalm 22:1-22, 26-okt Jes.24:1-23, 27-okt Jes.25:1-12, 28-okt Jes.26:1-27:1, 29-okt Jes.27:2-13,
30-okt Jes.28:1-16, 31-okt Jes.28:17-29, 1-nov Psalm 22:23-32.

Zondag 25 okt.
19:30

Solid Friends, Waar zie jij God in de natuur? Daar gaan we het over hebben.
We zien jullie dan in 't Dijkhuis te Giessen. See ya!

Maandag 26 okt.
18:30 tot 19:45
20:30
20:30 - 21:15

Club Groep 5/6
Dicipelschapskring bij Joëlle van Dijk (Koekoek 1)
Follow Me next 1n het Dijkhuis te Giessen

Dinsdag 27 okt.
12:00 – 12:15
17:30
19:00

Samen aan tafel in de Maaszaal van de Herv. Kerk in Rijswijk.
Follow Me vertrek bij de Kerk voor een excursie naar een Synagoge in Breda
Gebedskring bij Jennie Kant (Lijster 12)

Woensdag 28 okt.
18:45 tot 20:00
20:00

Club groep 7 en 8
Bijbelkring in de Consistorie

Vrijdag 30 okt.
8:30 tot 16:00
13.15 tot 14.30 uur

Staat de handwerkgroep met kaarten en eigen gebreide sokken in de
Zalmpassage.
Club groep 3 en 4

Zaterdag 31 okt.
19:15
19:30

Rock Solid avond in de Hervormde Kerk in Rijswijk
Solid Friends in ’t Dijkhuis te Giessen.

Zondag 1 november Gezinsdienst
Kindernevendienst voor alleen de onderbouw
Onderbouw
: Maartje, Annette en Marit
Crèche
: Jacoline van Boggelen en Mirjam Vos
Collecten
: 1st Najaarszendingscollecte – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Pastorie
Kerkauto
: Ochtend: Hille Hooghiemstra 442686 Avond: Ko Kraaij 442825
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Meeleven
Mevr. T. Hoeke –Kamerman (Mr. J.N. Scholtenplein 20, 4284EK) verblijft nog in het
Beatrixziekenhuis afd. oost 548
Onze moeder Pietje van Gammeren is afgelopen vrijdag een dag/avond opgenomen geweest in
het Streekziekenhuis in Gorinchem. Ze was daar i.v.m. een veel te laag HB gehalte. Ze heeft drie
zakjes bloed gekregen en we hopen dat ze hiervan weer wat opknappen mag.
Wie haar wil bemoedigen met een kaartje hierbij het adres: Verpleeghuis Altenahove,
Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk. Afd. Guldenroede kamer 108.
Met vriendelijke groet, Joost en Nelly van Gammeren
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Mevr. D. van Essen- Versteeg, (Citadel 4285
EG Woudrichem )
Huwelijksjubileum
D.V. 31 Okt. hopen Dhr. K. Ottevanger en Mevr. R. Kant (Dorpsstraat 1, 4284EE) 40 jaar
getrouwd te zijn, We feliciteren hen met hun kinderen en kleinkinderen van harte en bidden hen
Gods zegen toe voor de toekomst.
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!
Twee teams, 1 winnaar. Welk team speelt slim, is snel en behendig? Welk team is game over? Dat
gaan we zien tijdens de De 'Solid Friends Games' op zaterdagavond 31 oktober vanaf 19:30 uur in
't Dijkhuis. Laters!
Samen aan tafel!!
D.V. dinsdag 27 okt. zijn de tafels gedekt en zijn de schalen gevuld en hebben wij er zin in om u
weer een heerlijke maaltijd te serveren. Het doet ons goed te zien dat u allen zo trouw komt, een
teken dat u het gezellig vindt zo met elkaar de maaltijd te gebruiken.
Wij verwachten allen die zich reeds hebben opgegeven tussen 12:00 en 12:15 in de Maaszaal van
de Herv. Kerk in Rijswijk.
Als er soms nog iemand zin heeft om te komen dan horen wij dat graag voor maandagavond 19:00
Opgeven bij Rika Ottevanger tel: 441131 of Hillie van Breugel tel: 442458
Rock Solid weekend
Afgelopen vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober was het Rock Solid weekend. Samen met de tieners
kijken we terug op een geslaagd weekend op het Friendship in De Biesbosch.
Rock Solid avond – ‘Drank & Drugs’
Als je een beetje wil chillen, is ’t geen probleem. Dan ga ik erheen, wij zijn niet alleen. Want wij
hebben ….. ben je benieuwd wat wij hebben kom dan zaterdagavond 31 oktober 2015 vanaf 19:15
uur naar een Rock Solid avond in de Hervormde Kerk in Rijswijk. We hopen dat jullie stevig in jullie
schoenen staan om alle verleiding te weerstaan. Groeten, Rock Solid
Gezinsdienst
Zondag 1 november is er weer een gezinsdienst. Dit keer zal het thema “Brood uit de hemel” zijn.
Kinder- en tienerkoor ‘Grace’ uit Gorinchem zal tijdens de dienst liederen voor ons zingen.
In de woestijn gaf God het volk Israël manna. Krijgen wij nu ook nog brood uit de hemel? Of
moeten wij dan meer aan geestelijk brood denken, zoals Jezus van zichzelf zegt: “Ik ben het
levende brood”? Over deze vragen zal dominee van Wingerden uit Den Bosch met ons gaan
nadenken. We lezen daarbij uit Exodus 16: 1-17, 31 en Johannes 6:1-13 en 30-35
We hopen u en jullie allemaal weer te ontmoeten tijdens en na de dienst!
Groet, de gezinsdienstcommissie.
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Koffiedrinken na de dienst:
Volgende week is er weer koffie drinken na de Ochtenddienst. We zien u/jou graag komen.
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.
VAKANTIE BIJBEL CLUB GIESSEN-RIJSWIJK 2015
De vakantie bijbel club 2015 is alweer voorbij….Hopelijk vonden jullie t net zo leuk als wij!
Beide dagen hebben met ruim 130 kinderen geluisterd naar verhalen uit de bijbel, oa schepping en
de vrienden die de verlamde man bij Jezus kwamen brengen, we hebben geknutseld, gekleurd,
spelletjes gedaan, poppenkast gekeken, lekker frietjes gegeten, film gekeken en tot slot met z’n
allen genoten van de prachtige en leerzame voorstelling van Matthijs Vlaardingerbroek met zijn
pop Henkie!
Dank aan leiding, hulpen en maatschappelijke stage-lopers voor jullie enorme inzet, de ouders
voor t vertrouwen in ons, Matthijs Vlaardingerbroek met Henkie voor de voorstelling, maar bovenal
Onze Hemelse Vader dank!
D.V. Tot volgende jaar! Leiding Vakantie Bijbel Club 2015 Giessen-Rijswijk
Verkoop loten t.b.v. winterfair
Ook dit jaar zijn de huis aan huis loten er weer!
Wilt u/jij ons helpen om deze te verkopen? Geef dit dan door aan Ammy Besselink (tel: 442474)
Wij zorgen er dan voor dat de loten bij u worden afgegeven. Mogen wij op u/jou rekenen?
NBG – nieuws
Op de laatste zondag van oktober, de Nationale Bijbelzondag, wordt in veel kerken aandacht
gevraagd voor het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap, nl. het vertalen, drukken en
uitgeven van de Bijbel in binnen- en buitenland.
Het thema van deze zondag is: “Laat de kinderen tot Mij komen…”(Mc. 10:13-16). Woorden, die
we mogen doorgeven aan de nieuwe generatie.
Een nieuwe gezinsbijbel in gewone taal, de SAMENLEESBIJBEL, helpt kinderen en hun
(groot-)ouders de rijkdom van de bijbel te ontdekken en te ervaren.
Naast folders zal ook het nieuwe Bijbelblad voor kinderen, ALEF, uitgedeeld worden.

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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