Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

2de Advent
ZONDAG 6 december 2015
Morgendienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. H. Klink te Hoornaar
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Psalm 147: 1
Schriftlezing : Ruth 1: 16 t/m Ruth 2: 3

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger: Ds. T.J. Korten, te Lopikerkapel
Organist
: Miranda Duizer
Aanvangslied : Gezang 1 vers 1 en 9
Schriftlezing : Openb. 11 vers 1-14

Kindernevendienst voor de onder en middenbouw. (Lucas 1:26-38)
Thema: ‘De engel brengt Maria goed nieuws’
Kerstproject: 2e kaarsje wordt aangestoken door: Bart van Maren
Ik steek het tweede kaarsje aan,
een heel klein lichtje in de nacht.
Als alle kaarsen branden,
begint het feest waarop ik wacht.

Kerstproject:
‘Liefdevol aangeraakt’
Plaatje 2 op de lantaarn.

Kerst Projectlied
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.
2. Maria is vol plannen
als Gods engel bij haar komt.
Met de boodschap over redding
voor de wereld, voor haar volk.
Moeder van een kindje:
de Messias – Zoon van God.
Zij hoort Gods grote plannen
en zal doen wat Hij haar vraagt.

Maria aanvaardt Gods plan

Refrein:
God laat je niet alleen staan,
ziet altijd naar je om.
Omdat Hij jou zo liefheeft
raakt Hij jou met liefde aan.
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Uitleg bloemstuk: Tweede adventszondag.
Thema: de hemel raakt de aarde.
De hemel raakt de aarde
Waar harten
worden geopend
Voor het wonder
van Gods komen onder de mensen
Altijd weer
raakt de hemel de aarde.
De engel Gabriel vertelt aan Maria dat zij zwanger zal worden van een zoon, het kind van de
Allerhoogste. De lelie staat voor de zuiverheid van Maria, de rode bloem is symbool voor het ontvangen
van Gods Geest. De grote bloembol naast het bloemstuk is het beeld van “ verwachting”.
Collecten: 1ste Pastoraat (PKN) – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Kerk
Kerkauto : Ochtend: Hille Hooghiemstra 442686
Avond: Ko Kraaij 442825
Agenda
Bijbelleesrooster
6-dec Psalm 80, 7-dec Matt.23:1-15, 8-dec Matt.23:16-28, 9-dec Matt.23:29-39, 10-dec Spr.12:1-16,
11-dec Spr.12:17-28, 12-dec Spr.13:1-12, 13-dec Psalm 85

Zondag 6 dec.
Koffie drinken na de kerkdienst. We zien u/jou graag komen. 1ste zondag v/d maand
Maandag 7 dec.
18:30 - 19:45
20:00 – 21:00
20:30 – 21:15
20:00 – 22:00

Club Groep 5/6
Collectebonnen verkoop bij Dhr. W van Tilborg, Vijfmorgen 9
Follow me next in het Dijkhuis
Geloofsopvoeding bij Dennis en Sandra van Tilborg (Kruisstraat27)

Dinsdag 8 dec.
18:45
19:00
20:00

Follow me 12 tot 16 jaar in het jeugdhonk
Gebedskring bij Jennie Kant, (Lijster 12)
Dicipelschapskring in de Pastorie

Woensdag 9 dec.
18:45 tot 20:00
19.30
20:30 – 22:00

Club groep 7/8
Stemming kerkenraadsleden
Bijbelkring ‘Ontmoetingen’ bij Dineke van Tilborg (Vijfmorgen 9)

Donderdag 10 dec
15:00
HVD dagboekjes ophalen bij Nel Kolff.
Vrijdag 11 dec.
13:15 tot 14:30

Club groep 3/4

Zaterdag 12 dec.
Rock Solid
Om het einde van het jaar 2015 leuk af te sluiten gaan we op zaterdagavond 12 december gezellig met
elkaar eten. Jullie zijn dan vanaf 18:00 uur welkom in de Hervormde kerk in Rijswijk. Voor de avond
vragen we een kleine bijdrage van € 5,-. Geef je eigen wel even van te voren op via de whatsappgroep
of via rocksolid-giessenrijswijk@live.nl. Neem je vrienden en vriendinnen mee.
Groeten, De Rock Solid Leiding
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Zondag 13 december 3de Advent
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Jolanda T en Maartje
Middenbouw : Denise en Willeke
Bovenbouw : Ria
Crèche
: Corrie Kant en Corline Kraaij
Collecten: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerkauto:
Meeleven
Dhr. J.P Kolff (Veldweg 23) ondergaat de komende tijd chemo kuren.
Dhr. G. Nieuwenhuizen (Kruisstraat 1, 4284EB) is opgenomen in het Beatrixziekenhuis
Meeleven elders verblijvende gemeenteleden:
In zorginstellingen buiten de gemeente verblijven op dit moment de volgende gemeenteleden:
In De Riethorst, Kloosterweg 1, 4941 EG te Raamsdonkveer verblijft mw. M.S. Kant-van 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, mw. H.J. Hol-Nieuwenhuizen en
dhr. J. Kant.
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
Mevr. W van Hattem- Vogel, verblijft in Zorgcentrum Goezate, kamer 226, Raadhuislaan 4, 4251 VS
Werkendam.
Dhr. J van Essen verblijft in De Riethorst, Venestraat 28, Kamer 109 in Geertruidenberg.
Hetty Baks, st. Prisma, Hooghoutseweg 3, W.V.Z. Eendengracht 3J, 5074NA Biezenmortel.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Marian van Giessen
Verjaardagen
D.V. 9 dec. Hoopt Dhr. C. D. Boender (Maasdijk 29, 4284VB) 81 jaar te worden en op 12 dec. hoopt
Mevr. D. van Essen- Versteeg (Citadel 4285 EG Woudrichem ) 84 jaar te worden. We feliciteren alle
jarigen van harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun nieuwe levensjaar, Gods zegen toe.
Geboren
Bij Dolf en Dingena Versteeg (De Geer 24, 4284VH) is op 1 december een zoon geboren Jan-Arie.
Zijn roepnaam is Jari.
Huwelijksjubileum
D.V.12 December hopen Teus en Liesbeth Smits Munters (Nieuwstraat 19, 4284VJ) 40 jaar getrouwd te
zijn. We feliciteren hen met hun kinderen en kleinkinderen van harte en bidden hen Gods zegen toe voor
de toekomst.
Bedankt !
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de kaarten en felicitaties die wij mochten ontvangen
Bij ons 55 jarig huwelijks jubileum. Thomas en Teuntje van Helden.
Bericht HVD
De geplande vergadering met kerkenraad woensdag a.s. gaat niet door, wel het ophalen van de
dagboekjes a.s. donderdag bij Nel Kolff.
Jeugddienst
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?
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Kinga Bàn, zangeres van de bekende christelijke band Sela, zal de muzikale medewerking in de dienst
verzorgen. Graag tot dan!
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
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
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
Van de zendingscommissie.
Het project Nepal is afgerond, het bedrag van 1000 euro is inmiddels overgemaakt.
Gestart in mei en nu al bereikt, geweldig ! Bedankt voor uw vrijgevigheid.
Inmiddels is er weer een nieuw project en wel voor het werk van iljo de Keijzer die werkt op de
Filippijnen.
Het kwam zo schrijft zij als antwoord op haar gebed. Zij heeft een boekje geschreven met stukjes uit het
O.T. met vragen om een gesprek op gang te brengen.
Filipino’s zijn niet van die lezers, dus heeft zij een boekje geschreven en dit moet nu gedrukt worden. Dit
boekje zal dan uitgereikt worden aan studenten van de Bijbelscholen aldaar.
U begrijpt het al natuurlijk, daar willen wij aan meehelpen, daarom is de opbrengst van de
zendingsbussen de komende maanden voor dit doel. Doet u weer mee ?
Namens de zendingscomm. Hillie van Breugel

De kerkenraad wenst u allen goede en gezegende diensten toe.
LET OP!! Nieuwsbrief zondag 13 December
Informatie voor de nieuwsbrief dient uiterlijk donderdag 10 december 18:00 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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