Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 8 november 2015
Morgendienst: 9.30 uur
Dopen
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Liturgie aanwezig

Avonddienst: 18.00 uur
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Voorganger : Ds. B. Belder te Brakel
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Psalm 72 : 7
Schriftlezing : Psalm 34
Tekst
: Psalm 34 : 9a

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: Begrijp je wat God bedoelt? (Daniël 5)
Collecten
Kerk auto

: 1st Plaatselijk jeugdwerk - 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
: Gerrit van Drunen 442971

Agenda
Bijbel leesrooster
8-nov Psalm 112, 9-nov Jes.33:1-24, 10-nov Jes.34:1-17, 11-nov Jes.35:1-10, 12-nov Jes.36:1-21,
13-nov Jes.36:22-37:20, 14-nov Jes.37:21-38, 15-nov Psalm 79.
Zondag 8 nov.
19:30

Solid Friends in ’t Dijkhuis te Giessen

Maandag 9 nov.
18:30 tot 19:45
20:30 - 21:15
20:00

Club Groep 5/6:
Follow Me next 1n het Dijkhuis te Giessen
Kerkenraadsvergadering in de Consistorie

Dinsdag 10 nov.
14:00
18:30-19:30
19:00
20:00

Ontmoetingsmiddag ouderen in de Maaszaal Herv. Kerk in Rijswijk
Follow Me in het jeugdhonk van de kerk.
Gebedskring bij Jennie Kant, (Lijster 12)
Dicipelschapskring bij (Anne van Drunen Stoep 4)

Woensdag 11 nov.
18:45 – 20:00
Club groep 7 en 8
20:00
Bijbelkring in de consistorie
Woensdag 11 nov.
19;15 – 19:45
Bezinningsbijeenkomst:
woensdag 12 november a.s. hopen we een bezinningsbijeenkomst te hebben ter voorbereiding op
het Heilig Avondmaal. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het voorvak van de kerk en duurt van
19.15 - 19.45 uur. Ik hoop dat velen aanwezig zullen zijn, om samen met elkaar op deze manier
invulling te geven aan de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Mochten er voor u
belemmeringen zijn om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen ( waar voorheen het Censura
morum voor gehouden werd) dan kunt u contact opnemen Ds. D.M. Heikoop of met uw
wijkouderling, om zodoende hopelijk deze belemmering uit de weg te helpen.
Donderdag 12 nov.
13:15 – 15:00
Vrouwenmiddag met high tea in de Maaszaal van de kerk
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Vrijdag 13 nov.
13.30-14.45 uur
Zaterdag 14 nov.
19:15 - 22:00

Club groep 3 en 4

Rock Solid in de Herv. Kerk Rijswijk

Zondag 15 november Heilig Avondmaal en Voortzetting en dankzegging H.A.
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw
: Jennie en Marit
Middenbouw : Denise en Willeke
Bovenbouw : Carolien
Crèche
: Sandra van Tilborg en Jeanne van Geffen
Collecten
: 1ste Kerk in Actie - 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Kerkauto
: Teus Smits 441445
Meeleven
Mevr. T van Giessen (Slagboomstraat 18) ligt in het Beatrix ziekenhuis te Gorinchem op afd. 4
Noord kamer 22
Personalia Gereformeerde Kerk
Zuster Nel van Vugt-Verdoorn (Maasdijk 23a 4283 GB Giessen/GGZ “Dongekant”, De
Heuvelstraat 33, 5101 TB Dongen) mocht het ziekenhuis weer uit en is weer terug in Dongen.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Dhr. H van Helden (Dorpsstraat 61)
Van de zendingscomm.
D.V. 30 november hoopt Rahel den Toom haar verjaardag te vieren.
Wil u haar verrassen met een kaartje?
Dit is haar adres: Rahel den Toom -Schönenhofstr.5 - CH 8500 Frauenfeld

Zwitserland

Ontmoetingsmiddag ouderen.
D.V. 10 nov. is te gast Dhr. K. Aantjes uit Giessenburg. Hij haalt met ons herinneringen op uit
grootmoederstijd. Voorwerpen die vroeger werden gebruikt komen op tafel, en aan ons de vraag
wat het allemaal is en wat je er mee kunt. Een quiz en nog veel meer. Het beloofd een gezellige
middag te worden en wij hopen dat we velen van u mogen begroeten.
We beginnen om 14.00 uur met koffie en thee. In de pauze is er een hapje en een drankje. Ook de
kaartentafel is present deze middag. Plaats: Maaszaal Herv. Kerk in Rijswijk
Voor vervoer: Tonny Besselink tel: 441956
Vrouwenmiddag met high tea dinsdagmiddag 12 november 2015
De volgende vrouwenmiddag hebben we gepland op donderdagmiddag 12 november 2015 van
13.15 – 15.00 uur. Komt u ook? Het is voor vrouwen van alle leeftijden. Zo kunnen we van elkaar
leren. Het gaat de volgende keer over het onderwerp ‘dankbaar leven’. De inleiding zal worden
verzorgd door ds. Saskia van Meggelen uit Almkerk. Dankbaarheid is een groot geschenk van God
en een ook een opdracht voor christenen. Dankbaarheid opent de weg naar een dienend leven, je
wilt immers ook weer doorgeven wat je ontvangen hebt. Wat betekent het om dankbaar te leven en
hoe doe je dat? Daar gaan we het met elkaar over hebben aan de hand van een inleiding en een
aantal vragen.
Noteer ook alvast de volgende datum: Dinsdagmiddag 12 januari 2016 13.15-15.00 uur: inleiding
Ds. Martin Heikoop.
Dus neem je vriendin of familielid mee en kom. Graag wat lekkers 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
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Rock Solid
Hebben jullie je flippo verzameling als compleet, ik wel, komende zaterdag wil ik deze graag aan
jullie laten zien. Benieuwd!!! Kom dan zaterdagavond 14 november 2015 vanaf 19:15 uur naar een
nieuwe Rock Solid avond in de hervormde kerk in Rijswijk. Rond 22:00 uur is de avond afgelopen,
als je van je ouders mag, mag je nog iets langer blijven en voordat ik het vergeet je wordt helaas
niet thuisgebracht. Neem je vrienden en vriendinnen mee.
Voor de ouders nog een belangrijke mededeling: tijdens de Rock Solid avonden is uw zoon en/of
dochter tussen 19:30 en 22:00 uur telefonisch en via whatsapp niet bereikbaar.
Groeten, De Rock Solid Leiding
Solid Friends leiding gezocht
Wij (leiding van Solid friends) zijn op zoek naar versterking van ons team. We zijn nu met z'n
zessen, dit is eigenlijk te weinig. We draaien nu 2 avonden per maand p.p. en willen d.m.v. nieuwe
leiding ervoor zorgen dat iedereen 1 per maand aan de beurt is. We zoeken 4 à 5 mensen die het
leuk vinden om over het geloof te praten met de jongeren. Ben jij diegene?
Spreek ons gerust aan als je vragen hebt.
Stefan Spronk, Lydia Kant, Jonathan van Rijswijk, Susanne Pulle, Eline Ermstrang en Mirjam
Garstman
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eten en drinken geeft je energie. Maar wat en hoeveel is nu eigenlijk goed voor je? Zondag 8
november gaan we het hebben over het thema 'Energyboost'. Zaterdag 14 november kun je je
energie in ieder geval goed gebruiken, want dan gaan we iets doen met zware ballen en zware
kegels. Kosten voor die avond zijn 5 euro p.p. #zonderhekjes
Beide avonden beginnen om 19:30 uur bij 't Dijkhuis. Houd onze SF Facebook pagina in de gaten
voor eventuele updates. See ya!
Oproep van de schoonmaakgroep.
Met ingang van volgend jaar zoeken wij iemand die 1 keer in de maand ons wil helpen met het
schoonmaken van de kerk.
Ons groepje (Jennie, Ineke, Betsy en Hillie ) wil graag versterking en we maken schoon op
maandagmiddag van 13.00 uur tot ong. 14.30 uur.
Hoe meer handen hoe eerder we rond zijn, het is geen zwaar werk maar het moet wel gedaan
worden. Wie wil ons helpen? Hillie van Breugel tel: 442458
Van de zendingscomm.
Wat ontzettend veel levensmiddelen mochten we in ontvangst nemen voor de voedselbank.
Voor dit hartelijke gebaar van u willen wij iedereen heel hartelijk bedanken.
Was u het vergeten? Geen ramp hoor, de mand staat er nog, u kunt nog inleveren.
Toegang tot de kerk
Vanaf heden gaat in navolging van de maatregel door de week ook tijdens de avonddienst de deur
van de beneden ingang op de knip.
Dat houd in dat bij aanvang van de dienst de deur beneden niet meer los staat. De deur boven
blijft voorlopig gewoon open.
Dit houd in dat als U later dan 17.55 uur de kerk in wil dat U via de boven ingang moet komen.
Als uitgang blijft de deur altijd te gebruiken.
Namens de kerkrentmeesters en de koster, Joost van Gammeren
Winterfair
Tijdens de winterfair willen we weer zelfgemaakte advocaat gaan verkopen. Hiervoor zijn we nog
op zoek naar lege glazen potjes met deksel van Hak (middelste formaat/350 gram)
Ook lege koffiemelkflesjes met dop kunnen we gebruiken voor bessensap.
Dus heeft u lege potjes/flesjes gooi ze dan niet weg.
U kunt de potjes/flesjes inleveren in de doos achter in de kerk of afgeven bij Diana Westerlaken,
Kruisstraat 17.
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Collecte dankdag
De opbrengst van de collecte met dankdag bedraagt € 1.974,20. Dit bedrag is inclusief per bank
ontvangen bedragen, bijdragen in de vorm van cheques en een bijdrage die bij huisbezoek is
ontvangen. Allen hartelijk dank voor uw bijdragen.

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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