Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 4 oktober 2015
Morgendienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Psalm 100: 3
Schriftlezing : Romeinen 11:11-36
Thema : ‘Het geheim van Israël’

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. P.L. Tolhoek,
te Oudheusden
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 25 : 2 en 6
Schriftlezing: Joèl 2 : 28–32 en Efeze 4 : 17–32
Tekst: Efeze 4 : 30

Kindernevendienst voor de onder en middenbouw. Thema: Gods liefde brengt mensen samen
Collecten: 1st Christenen voor Israël - 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Kerk
Kerkauto: Ochtend: Hille Hooghiemstra 442686
Avond: Ko Kraaij 442825
Koffie drinken
Er is na de ochtenddienst gelegenheid om met elkaar koffie, thee of fris te drinken.
Agenda
Bijbelleesrooster
4-okt Psalm 104, 5-okt 1Kon.22:9-40, 6-okt 1Kon.22:41-54, 7-okt Matt.14:1-12, 8-okt Matt.14:13-21,
9-okt Matt.14:22-36, 10-okt Matt.15:1-9, 11-okt Psalm 61.

Zondag 4 okt.
Tienerbijeenkomst
Vandaag de eerste tienerbijeenkomst van het nieuwe seizoen. Alle tieners uit de 1e, 2e en 3e klas zijn
van harte welkom in de consistorie.
Het thema voor vandaag is "een stoomcursus Bijbel"
De bijbel staat nummer 1 op de 'bestselling books' aller tijden. De bijbel bevat 66 boeken waarvan de
laatste zo'n 2000 jaar geleden is geschreven. Wat maakt de Bijbel zo interessant? Waarom zijn
miljoenen mensen niet alleen enthousiast over dit boek maar zien dit boek zelfs als leidraad voor hun
leven? Aan de hand van een filmpje gaan we hierover met elkaar in gesprek.
Maandag 5 okt.
18:30 tot 19:45
20:00-21:00
20:00
20:30 - 21:15
Dinsdag 6 okt.
18:45 tot 19:45

Club groep 5/6
Collectebonnen verkoop bij Dhr. W van Tilborg, Vijfmorgen 9.
Geloofsopvoedingavond bij Ton en Willeke van Oostrum
Follow Me next 1n het Dijkhuis te Giessen

Follow me 12 tot 16 jaar in het jeugdhonk
BE CONNECTED

Woensdag 7 okt.
18:45 tot 20:00

Club groep 7 en 8

Donderdag 8 okt.
13:00 tot ± 15:30

Handwerkgroep in de Maaszaal van de kerk

Vrijdag 9 okt.
13:15 tot 14:30

Club groep 3 en 4

Zondag 11 oktober
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Jolanda D, Maartje en Marit
Middenbouw : Rianne en Andre
Bovenbouw : Carolien
Crèche
: Hanneke de Fijter en Willeke Kant
Collecten
: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerkauto
: Gerrit van Drunen 442971
Meeleven
Dhr. J. Baks (van Ballegooijenhof) word Maandag opgenomen in het Beatrixziekenhuis
Meeleven elders verblijvende gemeenteleden:
In zorginstellingen buiten de gemeente verblijven op dit moment de volgende gemeenteleden:
In De Riethorst, De Kloosterhoeve, Kloosterweg 1, 4941 EG te Raamsdonkveer verblijft mw. M.S. Kantvan Vugt,
In De Notenhoff, Nachtegaallaantje 1, 4281 PN te Andel, app. nr. 101: verblijft mw. G. Smits-Kant,
In de Lemmenskamp, Weth. de Joodestraat 2, 4285 CD te Woudrichem: mw. P. Kant-van Tilburg,
mw. D. de Zeeuw-van Pouderoijen, mw. G.B. van Tilburg-van Haaften, dhr. J. Kant en
mw. H.J. Hol-Nieuwenhuizen.
In Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC te Almkerk, verblijft mw. P.G. van Gammeren – Westerlaken.
In Sovak Sleeuwijk, Eikenlaan 7-11, 4254 AR te Sleeuwijk verblijft Wim van Anrooij,
Denise van Geffen, Dorpsstraat 58, verblijft in Minckelerstraat 9, 4816 AD, Breda
In De Dotter, ‘t Rietwerf 101, 4273 CG Hank, verblijft Hettie Baks.
Mevr. W van Hattem- Vogel, verblijft in Zorgcentrum Goezate, kamer 226, Raadhuislaan 4, 4251VS
Werkendam.
Dhr. J van Essen verblijft in De Riethorst, Venestraat 28, Kamer 109 in Geertruidenberg.
PERSONALIA Gereformeerde Kerk
Zuster Sarie Mak- Noordijk is opgenomen in het ziekenhuis.
De verwachting is dat zij zondag weer naar huis mag.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar mevr. T van Vugt v/d Mooren Maasdijk 1a, 4284VA
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.
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 zondag 11 oktober 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.
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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
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
Rock Solid weekend
Beste tieners van Giessen en Rijswijk,
Op 16 en 17 oktober is het dan zover het 'Rock Solid weekend'!!!!! op het Friendship van Tienerfriends.
Heb je je eigen nog niet opgegeven geef je eigen dan nog snel op voor uiterlijk maandagavond 12
oktober 18:00 uur via rocksolid-giessenrijswijk@live.nl, bij de Rock Solid leiding of gooi een briefje door
de deur bij Martin Westerlaken, Onderweg 10. Geef je eigen ook op als je nog niet naar een Rock Solid
avond bent geweest maar toch mee wilt met het weekend. Vergeet ook je vrienden en vriendinnen niet
op te geven voor het weekend.
Groetjes, de Rock Solid leiding, Martin, Pieter Jan, Erik, Johan, Jelle, Reinier en Arno
Ledenmutaties.
In de afgelopen zomerperiode hebben de volgende veranderingen in de ledenadministratie
plaatsgevonden:
Nieuw ingekomen in onze gemeente:
Dhr. P. van Engelen, Maasdijk 30 (gekomen vanuit Wijk en Aalburg)
Dhr. J.R. Hartman, Lijster 2 (gekomen vanuit Dongen-Rijen)
Dhr. G.B. Struik en mw. E. Viveen-Struik, Hoefselaan 10 (gekomen vanuit Woudrichem)
Dhr. M. Kok, Dorpsstraat 69 (gekomen vanuit Almkerk)
Vertrokken uit onze gemeente:
Mw. G.G.A. Havekes, Lijster 2; uitgeschreven
Mw. R. van Helden, Dorpsstraat 62; vertrokken naar Breda
Mw. A.J. Bouman, Almweg 27; vertrokken naar Amsterdam
Dhr. J.N. van Wel; vertrokken naar Andel
Dhr. J. van Acquoij, Van Ballegoijenhof 2, vertrokken naar Almkerk
Mededeling van de koster.
t/m 8 okt. worden de kosterstaken overgenomen door Joost van Gammeren.
Tel: 442606 : mobilenr. 06-29318483
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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
VBW lied 2015 – De Bouwplaats
Een architect,
elektricien,
een schilder, timmerman,
ze bouwen aan een huis,
ze maken er iets van.
Zo heeft de Here God voor mij
ook een prachtig plan
waaraan ik met Hem samen bouwen kan.

krr krr* (potlood slijpen)
klik klak (schakelaar)
klop klop (hamer)

en jou
o wauw!

Hij weet precies wie ik ben.
De Here God alleen
kent me helemaal van top tot teen.
Ik vertrouw me toe aan Hem!

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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