Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 15 november 2015
Ochtenddienst: 9.30 uur
viering Heilig Avondmaal
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Ps. 71 vers 1
Schriftlezing : Lucas 18: 9 – 14

Avonddienst: 18.00 uur
voortzetting en dankzegging
Heilig Avondmaal
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Miranda Duizer
Aanvangslied : Ps. 95 vers 1
Schriftlezing : 1 Kor. 10 14 – 22
1 Kor. 11 23 – 26, H.C Zondag 28 en 29
Thema : Wat gebeurt er bij het Heilig
Avondmaal

Gezien er in de avonddiensten maar een klein aantal gemeenteleden aan het avondmaal
deelnemen, hebben wij als kerkenraad besloten om dan alleen de originele avondmaalstafel te
gebruiken. U wordt vriendelijk verzocht om hier mee in verband de eerste rij van het voor vak vrij
te laten.
Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: Levend tussen de leeuwen (Daniël 6)
Collecten: 1ste Kerk in actie – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Kerk auto: Teus Smits 441445
AGENDA:
Bijbelleesrooster
15-nov Psalm 79, 16-nov Jes.38:1-22, 17-nov Jes.39:1-8, 18-nov Matt.19:1-15, 19-nov Matt.19:16-22,
20-nov Matt.19:23-30, 21-nov Matt.20:1-16, 22-nov Psalm 126.

Maandag 16 nov.
18:30 tot 19:45
20:30 - 21:15

Club Groep 5/6
Follow Me next in het Dijkhuis te Giessen

Dinsdag 17 nov.
18:45 tot 19:45

Follow Me in het jeugdhonk van de kerk.

Woensdag 18 nov.
18:45 tot 20:00
Club groep 7/8
20:15
BE CONNECTED bij Reinier en Denise van de Wetering (Jagerspad 17)
Donderdag 19 nov.
13:00 tot ± 15:30
Handwerkgroep in de Maaszaal van de kerk
Vrijdag 20 nov.
13:30 tot 14:45

Club groep 3/4
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Zaterdag 21 nov.
Inzameling rommelmarktspullen.
Zaterdag 21 november 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.
Wat kunnen wij niet gebruiken: matrassen, bloempotten, grote meubelstukken (zoals
bankstellen, kasten)
Als u kleine meubelstukken heeft en u twijfelt of wij dit aannemen 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 22 november
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw
: Maartje en Jolanda T
Middenbouw : Wendy en Joelle
Bovenbouw : Arie
Crèche
: Rianne van Helden en Agnes van der Nat
ste
Collecten : 1 Plaatselijk Ouderenwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
Kerk auto
: Dik van Vugt 442327
Meeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Mevr. T van Giessen– van der Zalm
(Slagboomstraat 18)
Verjaardagen
D.V. 20 November hoopt Mevr. E. van Herpen – Geervliet (Koperwiek 45 4284 XA) 80 jaar te
worden en D.V. 22 nov. hoopt Dhr. J. van Essen (in De Riethorst, Venestraat 28, Kamer 109 in
Geertruidenberg) 89 jaar te worden. We feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en
wensen hen, voor hun nieuwe levensjaar, Gods zegen toe.
Bedankt!
Dankt dankt nu allen God / Met blijde feest gezangen
Van Hem is ’t heugelijk lot, / Het heil dat wij ontvangen.
Langs deze weg willen wij u mede namens onze kinderen. Hartelijk bedanken voor de
hartverwarmende belangstelling, in de vorm van kaarten, telefoontjes en andere vormen van
felicitaties bij ons 40 jarig huwelijksjubileum. Dit alles heeft het voor ons tot een onvergetelijke dag
gemaakt.
Kees en Rika Ottevanger.
Solid Friends
Hey jeugd! Zondag 22 november willen we het gaan hebben over occultisme. Wat betekent occult
en wat is occultisme? Waarom mijden christenen het occultisme terwijl niet-christenen er veel
laconieker mee omgaan? Kom om half 8 naar 't Dijkhuis en denk met ons mee!
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
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Oproep van de schoonmaakgroep.
Met ingang van 2016 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 tot ± 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
Mutaties september/oktober 2015
Hieronder vindt u de mutaties welke afgelopen september en oktober zijn doorgevoerd in ons
ledenadministratiesysteem. Veel zaken hierin verlopen automatisch vanuit de Gemeentelijke Basis
Administratie (GBA). Andere zaken dienen te worden aangevraagd en/of handmatig te worden
gewijzigd. Soms kan het voorkomen dat de wijziging in het systeem (en daarmee de vermelding
hier op de nieuwsbrief) langer op zich laat wachten. Dit is helaas niet te voorkomen. Het kan
daardoor gebeuren dat bijvoorbeeld nieuw ingekomenen al meerdere weken, of zelfs maanden bij
ons in de gemeente komen en dan pas op de nieuwsbrief vermeld worden. Toch hopen wij dat de
vermelding op de nieuwsbrief, hoewel soms dus wat later, er aan bijdraagt dat we onderling
verbonden blijven en oog voor elkaar hebben.
Naam
Dhr. C.G. Ottevanger

Van
Dorpsstraat 1 Rijswijk

Mw. L. Kant

Gherstkamp 18
Rijswijk
Hervormde gemeente
Veen
Hervormde gemeente
Andel
Goudenregenhof 1
Woudrichem
Gherstkamp 16
Rijswijk
Nieuwstraat 11 Rijswijk

Dhr. M.M. van Zon
Mw. M. Schreuders
Dhr. en Mw. Van de
Werken
Dhr. M. de Waal
Mw. H.M. Baks

Naar
Drie Zalmen 33
Rijswijk
Drie Zalmen 39
Rijswijk
Drie Zalmen 49
Rijswijk
De Rietdekker 9
Rijswijk
Vlierdreef 8 Sleeuwijk
Acacialaan 42
Sleeuwijk
Hooghoutseweg 3
Biezenmortel

Bijzonderheden
Verhuist
Verhuist
Nieuw ingekomen
Nieuw ingekomen
Verhuist en bij onze
gemeente gebleven
Uitgeschreven
Verhuist en bij onze
gemeente gebleven

Bericht van de kerkenraad,
Op de nieuwsbrief van 18 oktober j.l. heeft u kunnen lezen dat de kerkenraad (opnieuw) bezig is
zich te bezinnen op het thema “vrouw in het ambt”. Afgelopen maandagavond hebben wij tijdens
onze kerkenraadvergadering hier een aanvang mee gemaakt. We zijn allen met de volgende
opdracht naar huis gegaan: “schrijf op welk standpunt m.b.t. vrouw in het ambt jij aanhangt en
welke Bijbelse argumenten jij daarvoor hebt”. Ga daarbij uit van drie mogelijkheden:
1. Ik ben voor de bevestiging van mannen en vrouwen in het ambt omdat…
2. ik ben voor de bevestiging van mannen in het ambt omdat…
3. Ik weet het nog niet omdat…
In de vergadering van DV 14 december a.s. willen wij hier verder mee gaan.
Wij willen uiteindelijk een besluit nemen wat gebaseerd is op Gods Woord. Wij willen dit graag
binnen afzienbare tijd doen maar nog belangrijker is dat ons besluit naar Gods wil is en tot Zegen
van de Gemeente. Wij willen u graag op de hoogte houden van onze vorderingen en willen u
tevens verzoeken om te bidden voor wijsheid om uiteindelijk te komen tot de juiste beslissingen.
Namens de kerkenraad, Scriba W. van Dijk

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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