Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 22 november 2015
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. R.R. Maathuis,
te Werkendam
Organist
: Timo v/d Berg
Aanvangslied : Psalm 18 vers 1 en 9
Schriftlezing : Zach. 1 : 18-21

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Hans van Oudheusden
Aanvangslied : OTH. 298 1 en 4
Schriftlezing : Genesis 17 1 – 13
kolossenzen 2: 6 – 12 en H.C Zondag 27

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: Eens komt er vrede (Daniël 12)
Collecten : 1st Plaatselijk Ouderenwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
Kerkauto
: Dik van Vugt 442327
Agenda:
Bijbelleesrooster
22-nov Psalm 126, 23-nov Matt.20:17-28, 24-nov Matt.20:19-34, 25-nov Matt.21:1-11, 26-nov Matt.21:12-17,
27-nov Matt.21:18-22, 28-nov Matt.21:23-27, 29-nov Psalm 117.

Zondag 22 nov.
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!
Dag vriendjes en vriendinnetjes, zaterdag 28 november hebben wij weer een uitdagend programma voor
jullie klaar staan. Concentratie, behendigheid en snelheid komen goed van pas deze avond. Tot dan!
Maandag 23 nov.
18:30 tot 19:45
19:45
20:30 - 21:15
20:30

Club Groep 5/6
Gesprekskring. De koffie staat klaar in de Maaszaal. hfd. 2 vanaf blz. 28
Follow Me next 1n het Dijkhuis te Giessen.
Dicipelschapskring bij Marloes Bataille (Kruisstraat 10)

Dinsdag 24 nov.
12:00 – 12:15
18:45
19:00

Samen aan tafel in de benedenzaal van de Herv. Kerk in Rijswijk.
Follow Me in het jeugdhonk van de kerk.
Gebedskring bij Jennie Kant, (Lijster 12)

Woensdag 25 nov.
18;45 tot 20:00
Club groep 7/8
20:00
Bijbelkring in de consistorie
Vrijdag 27 nov.
13:30 tot 14:45

Club groep 3/4

Zaterdag 28 nov.
14:00 – 22:00
19:15

Winter fair
Rock Solid welkom in het Dijkhuis te Giessen
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Zondag : 29 nov. 1e Advent
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Annette en Hanneke
Middenbouw : Dieke en Andre
Bovenbouw : Martin
Crèche
: Charonne Kant en Gerlinde Kant
Collecten: 1ste Diaconaal Quotum – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud orgel
Kerkauto : Wim Duizer 441687
Meeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
Personalia Gereformeerde Kerk
Zuster Bep den Hartog (Ravelijn29, 4285 EE Woudrichem) wordt morgen (23-11) opgenomen voor een
knieoperatie in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem.
Bloemengroet
De bloemengroet gaat deze week als bemoediging naar Mevr. G. Hoeke-Kamerman (Mr. J.N.
Scholtenplein 20 4284 EK) die weer mocht thuis komen uit zorgcentrum Wijkestein
Verjaardag
D.V. 25 nov. a.s. hoopt dhr. C van Tilburg, (Onderweg 8) zijn 88ste verjaardag te vieren, We feliciteren
alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun nieuwe levensjaar, Gods zegen toe.
Huwelijksjubileum
D.V. 25 November hopen Dhr. D van Vugt en Mevr. T.C van de Mooren (Maasdijk 1a 4284 VA)
50 jaar getrouwd te zijn. Waarmee we hen met hun kinderen en kleinkinderen van harte feliciteren en
bidden hen Gods zegen toe voor de toekomst.
Bedankt!!
Hierbij willen we iedereen bedanken voor alle kaarten, bloemen, telefoontjes, die we mochten ontvangen
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en ook na mijn thuis komst.
Tina en Henk van Giessen.
Samen aan tafel.
Op D.V. dinsdag 24 november is het weer een grote bedrijvigheid in de benedenzalen van de Herv.Kerk
in Rijswijk.
Daar worden dan de tafels gedekt en zorgt Agnes zoals altijd voor een bloemetje op tafel zodat het er
feestelijk uit ziet.
Wij hopen dan weer een heerlijke maaltijd te bereiden voor onze gasten. De laatste keer zaten wij met
43 pers. aan tafel. En dat betekend dat de maaltijd in de smaak valt. Het is altijd spannend om voor zo’n
grote groep te koken, en zijn we blij met de positieve reacties aan het einde van de maaltijd. Allen die
zich hebben opgegeven zijn van harte welkom. Wij verwachten u tussen 12:00 en 12:15 uur. Kunt u er
niet zijn ? Dan graag even doorgeven aan: Rika tel: 441131 of Hillie tel: 442458 Voor de chauffeurs nog
even dit, kom gerust binnen voor een kopje koffie dat om ong. 13.45 uur wordt geserveerd. Fijn dat jullie
tijd vrijmaken om de gasten te brengen en op te halen. Bedankt !!!
Rock Solid
Sint zat te denken wat hij de lieve Rock Solid tieners eens zou schenken.
Misschien een cd, boek of fluit, sint kwam er maar niet uit. Toen kreeg sint het idee, waarom nemen de
tieners de cadeautjes voor elkaar niet mee. Om sint en piet een handje te helpen vragen we jullie om
twee cadeautjes mee te nemen van maximaal 2 euro per cadeautjes naar de volgende Rock Solid
avond. Jullie zijn zaterdag 28 november vanaf 19:15 uur welkom in het Dijkhuis in Giessen. Neem je
vrienden en vriendinnen mee. Groeten, De Rock Solid Leiding
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Kerstviering ouderen.
D.V. dinsdag 15 december is er de kerstviering met de ouderen van onze gemeenten.
Deze zal gehouden worden in de Geref. Kerk . Aanvang 16.00 uur
De meditatie is in handen van Ds. A. Gierkink-van Geerenstein .De samenzang wordt
begeleidt door Ds. A.J. Mouw, voor de muzikale omlijsting zorgt Rianne van Gammeren
uit Wijk en Aalburg en ook Ds. D.M. Heikoop zal zijn medewerking verlenen.
Ook zullen wij met elkaar een broodmaaltijd gebruiken, en daarvoor is het
heel belangrijk dat u zich opgeeft ! Zodat wij weten wat we moeten inslaan en er voldoende
tafels zijn gedekt. Opgeven en vervoer regelt u met Tonny Besselink tel: 441956
Dit dient te gebeuren voor 10 dec. Tijdens deze viering is er een collecte.
Predikanten en de commissie zien naar u uit !!
Kerkzaal open vanaf 15.30 uur
Oproep van de schoonmaakgroep.
Met ingang van 2016 zoeken wij iemand die 1 X 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
Kerstcollecte kindernevendienst
Het is bijna weer advent, tijdens de weken van advent staan er weer de jaarlijkse collectebussen voor
het ondersteunen van de kindernevendienst in onze gemeente. De opbrengst van de collecte wordt o.a.
besteed aan de kerstboeken voor de kinderen, de methode “Vertel het Maar”, de werkjes, papier, lijm,
scharen etc. Wij willen deze collecte van harte bij u aanbevelen. Wilt u liever uw gift overmaken dan kunt
u daarvoor het volgende rekeningnummer gebruiken: NL54RABO0372503721 t.n.v. kindernevendienst
Hervormde Gemeente Rijswijk. Komende week treft u bij uw kerkkrant een brief met enveloppe aan over
deze collecte voor de KND.

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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