Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

1ste Advent
ZONDAG 29 november 2015
Morgendienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Ps. 84 vers 3
Schriftlezing : Genesis 3
Tekst
: Genesis 3 1 – 5

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. F.A.J. Heikoop,
te Harmelen
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Gez. 132: 6.
Schriftlezing : Jesaja 6: 1-7 en 40: 25-31.

Kerstproject: 1e kaarsje wordt aangestoken door: Joëlle Smits
Ik steek vandaag één kaarsje aan
Dan wordt het even licht
Ik steek alvast één kaarsje aan
want Kerst komt nu in zicht

Kerstproject:
‘Liefedevol aangeraakt’
Plaatje 1 op de lantaarn.

Projectlied 1e advent:
1. Zacharias brengt het offer
in de tempel, vol ontzag.
En hij bidt daar de gebeden
voor zichzelf en voor het volk.
Gods engel staat plots bij hem
met een boodschap – van de Heer.
Hij kan het niet geloven:
Zijn gebeden zijn verhoord.
Refrein:
God kent je als geen ander
Hij heeft je zelf gemaakt.
Hij weet wat in je hart leeft
aan twijfels angst en pijn.
God laat je niet alleen staan,
ziet altijd naar je om.
Omdat Hij jou zo liefheeft
raakt Hij jou met liefde aan.
Kindernevendienst voor alle groepen.
Thema: God raakt de stem van Zacharias aan. (Lucas 1:5-25)
Uitleg bloemstuk
De Hemel raakt de aarde, is het thema voor de symbolische bloemschikkingen voor advent en
kerst.
Eerste adventszondag 29 november.
Als basis van de schikking is een gebogen vorm gekozen, die aan een kant open is. De bovenkant
loopt uit op een smalle en dunne punt. Met deze vorm wordt de verbinding tussen Hemel en aarde
gesymboliseerd.
De engel Gabriel vertelt aan Zacharias dat Elisabeth, zijn vrouw, een zoon zal baren. Zacharias is
met stomheid geslagen.
De stenen zijn hiervan een zichtbaar teken. De rode bloemen verwijzen naar de Heilige Geest,
waarvan dit kind zal zijn vervuld
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Collecten: 1ste Diaconaal Quotum – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud orgel
Kerkauto : Wim Duizer 441687
Agenda
Bijbelleesrooster
29-nov Psalm 117, 30-nov Matt.21:28-32, 1-dec Matt.21:33-46, 2-dec Matt.22:1-14, 3-dec Matt.22:15-22,
4-dec Matt.22:23-33, 5-dec Matt.22:34-46, 6-dec Psalm 80

Maandag 30 nov.
18:30 - 19:45
20;30 – 21:15

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

Dinsdag 1 dec.
18:45 - 19:45
20:15

Follow me 12 tot 16 jaar in het jeugdhonk van de Kerk
BE CONNECTED bij Reinier en Denise van de Wetering (Jagerspad 17)

Woensdag 2 dec.
10:00
18:45 - 20:00

PCOB afd. Giessen-Rijswijk in de Nijenburcht, Koperwiek 51 te Rijswijk
Club groep 7/8

Donderdag 3 dec
13:00 - 15:30

Handwerkgroep in de Maaszaal van onze kerk

Vrijdag 4 dec.
13:15 - 14:30

Club groep 3/4

Zaterdag 5 dec.
8:00 tot 10:00

Mannenontbijt in de Maaszaal, “De toekomst van de kerk “ – Ben Lankhaar

Zondag 6 december 2de Advent
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Jolanda D en Jennie
Middenbouw : Rianne en Wendy
Bovenbouw : 1e zondag van de maand
Crèche
: Carolien Kant en Heidi Kant
Collecten
: 1ste PKN: Pastoraat – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Kerk
Kerkauto
: Ochtend: Hille Hooghiemstra 442686 Avond: Ko Kraaij 442825
Meeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
Personalia Gereformeerde Kerk
Zuster Bep den Hartog- van Barneveld is afgelopen woensdag weer thuis gekomen uit het
ziekenhuis.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar J.B. v/d Nat (Dorpsstraat 16, 4284 EH) die
weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis.
Huwelijksjubileum
‘Onze ouders, Thomas en Teuntje van Helden (Mr. J.N. Scholtenplein 8, 4284EK) hopen dinsdag 1
december te vieren dat zij 55 jaar geleden in het huwelijk traden’.
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Verjaardagen
D.V. 6 December hoopt Mevr. W.G. Lievaart – van Kuijk (Nieuwstraat 17 4284VJ) 80 jaar te
worden. We feliciteren haar van harte met haar verjaardag en wensen haar, voor haar nieuwe
levensjaar, Gods zegen toe.
Bedankt!
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten en felicitaties met ons 50 jarig
huwelijksjubileum. Het is een dag geworden met een gouden rand. Gezang 135.
Dik en Teuna van Vugt
Bedankt!
Bij deze willen wij een ieder hartelijk bedanken voor alle felicitaties die wij mochten ontvangen voor
onze verjaardagen.
Linus en Bep van Herpen- Geervliet
PCOB afd. Giessen-Rijswijk.
Woensdag 2 december is de laatste ledenbijeenkomst van onze afdeling in 2015
Dee morgen komt mevr. Schouten uit Sprang-Capelle vertellen over haar tijd in Tanzania.
We beginnen om 10:00 uur in de Nijenburcht, Koperwiek 51 in Rijswijk.
Ook niet leden zijn van harte welkom.
Koffiedrinken na de dienst:
Volgende week is er weer koffie drinken na de kerkdienst. We zien u/jou dan graag komen.

Uitnodiging Tienerbijeenkomst 6 december
Wat:
Wie:
Wanneer:

Tienerbijeenkomst
Tieners van de 1e en 2e klas van de middelbare school
Zondag 6 december, ’s morgens halverwege de kerkdienst
(net als de kindernevendienst)
Waarover:
Wat betekent Kerst?
Als je om je heen kijkt lijkt Kerst voornamelijk te gaan om lekker eten, familie en kerstbomen.
Graag willen we met jullie gaan nadenken waar Kerst nu écht om gaat.
Wij hebben een whatsappgroep aangemaakt onder de naam ‘Tienerbijeenkomst’. Hiermee willen
we jullie sneller op de hoogte brengen van de diensten die we organiseren. Zit je nog niet in deze
groep? Geef dan even je nummer door. Spreek een van ons aan of stuur een berichtje met je
naam naar 06-12559841. Tot zondag 6 december! Martin en Maaike
Solid Friends
Dag vriendjes en vriendinnetjes, zondag 6 november om 9:30 uur gaan we het hebben over de
roos van Axen. Ken jij deze bloem? Of ja...bloem... Later!
Uitnodiging dames HVD.
Wij als HVD zijn door kerkenraad uitgenodigd voor gezamenlijke vergadering op woensdag 9
december om 19.30 uur in de consistorie.
De volgende dag om 15.00 uur dagboekjes ophalen bij Nel Kolff.
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
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Gewijzigd rekening nummer: Kerstcollecte kindernevendienst
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: NL10FVLB0226120902 o.v.v. Diaconie
Hervormde Gemeente Rijswijk inzake kindernevendienst.
Kinderkerstfeest
Op eerste kerstdag vieren we het kinderkerstfeest. Het thema voor de viering is dit jaar “God raakt
jouw hart!”. In de weken van advent staat dit thema centraal in de verhalen op de
kindernevendienst. Elke week wordt er een symbool op de sterrenhemel in de kerk bevestigd en
zien we het project groeien. Het kerstfeest komt dichterbij. We willen iedereen uitnodigen om het
kinderkerstfeest met ons te vieren. Tijdens deze viering zingen we samen mooie kerstliederen.
Ook wordt er een prachtig kerstverhaal verteld en sluiten we met de kinderen het kerstproject af.
De dienst begint om 18.00 uur.
Kinderen en leiding van de kindernevendienst en jeugdclub De Hoeksteen
Jeugddienst 13 december
Zondag 13 december a.s. staat er weer een jeugddienst op het programma. De dienst zal om
18:00 uur beginnen en Ds. H.J. van Wijnen uit Nieuwegein zal spreken over het thema ‘schaamte’.
Zoals het onderwerp al doet vermoeden; niet iets waar mensen graag met elkaar over praten. Het
is echter al sinds de zondeval aan de orde van de dag en het kan ons dagelijks handelen
behoorlijk beïnvloeden. Hoe kunnen we het beste omgaan met schaamte en kan geloven in God
hierbij helpen? Kinga Bàn, zangeres van de bekende christelijke band Sela, zal de muzikale
medewerking in de dienst verzorgen. Graag tot dan!
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. 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

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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