Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

3de Advent
ZONDAG 13 december 2015
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organiste
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 24 vers 5

Schriftlezing

: Genesis 4

kindernevendienst voor alle groepen.
Thema: Maria deelt Gods liefde met Elisabeth (Lucas 1:39-56)
Collecten: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerkauto:
3de kaarsje wordt aangestoken door: Thijn
Vandaag branden 3 kaarsjes,
3 vlammetjes van licht
Vertellen van het Kind dat komt,
Is dat geen mooi bericht?

Kerstproject:
‘Liefdevol aangeraakt’
Plaatje 3 op de
lantaarn.

Projectlied :
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.
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.

Maria en Elisabet
geloven samen

3. Maria gaat gehaast op weg
en bezoekt Elisabet.
Die hoort Maria’s stem en
voelt de baby in haar buik.
God geeft hun een kindje
raakt hen aan – door zijn Geest.
Samen zijn ze dankbaar,
Refrein:
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Avonddienst: 18.00 uur Jeugddienst
Vanavond 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!
Agenda:
Bijbelleesrooster
13-dec Psalm 85, 14-dec Film.1-7, 15-dec Film.8-16, 16-dec Film.17-25, 17-dec 1Tess.1:1-10,
18-dec 1Tess.2:1-12, 19-dec 1Tess.2:13-20, 20-dec Psalm 115

Maandag 14 dec.
18.30 - 19:45
19:45
20:00
20:30 – 21:15

Club groep 5/6
Gesprekskring. De koffie staat klaar in de Maaszaal.
Kerkenraads vergadering in de Consistorie
Follow me next in het Dijkhuis te Giessen

Dinsdag 15 dec.
15:30 zaal open
18:45

16:00 Kerstviering ouderen deze zal gehouden worden in de Geref. Kerk
Follow Me

Woensdag 16 dec.
18:45 - 20:00
Club groep 7/8
20:00
Bijbelkring in de Consistorie
20:15
BE CONNECTED bij Reinier en Denise van de Wetering (Jagerspad 17)
Donderdag 17 dec.
13:00
Handwerkgroep in de Maaszaal van de kerk
Vrijdag 18 dec.
13:15 - 14:30

Club groep 3/4

Zaterdag 19 dec.
Inzameling rommelmarktspullen.
Zaterdag 19 december 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 20 dec. 4de Advent
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Annette en Marit
Middenbouw : Joëlle en Dieke
Bovenbouw : Carolien
Crèche
: Suzanne Rens en Mariëlle Oudshoorn
Collecten : 1ste Eigen zendingsproject – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energie kosten
Kerkauto : Teus Smits  441445

Meeleven
Dhr. G Nieuwenhuizen (Kruisstraat 1, 4284EB) heeft vrijdag 11 dec j.l een operatie ondergaan in
een ziekenhuis in Breda
Geboren
Bij familie Bok(Hoepelmaker 12, 4284VX) is op 8 december een zoon geboren, Anne is zijn naam.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Dhr. C. Kolff (Veldweg 23/A, 4284VR)
Jarig
D.V. 15 december hoopt Mevr. G.B. van Tilborg van Haaften, (Lemmenskamp) 92 jaar te worden
en D.V. 20 dec. hoopt dhr. G.B. Westerlaken (Julianastraat 4, 4281 NR Andel) zijn 91ste verjaardag
te vieren. We feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun
nieuwe levensjaar, Gods zegen toe.
Van de zendingscommissie,
D.V. 21 dec. hoopt Deborah den Toom haar 14de verjaardag te vieren. Wilt u haar een kaartje
sturen, dan is hier het adres: Deborah den Toom, Tagenharterweg 6 - Ch - 8508 Klingenberg Zwitserland
Samen aan tafel.
D.V. dinsdag 22 dec. hopen wij met elkaar het kerstdiner te gebruiken. Dit zal wat langer duren
dan gebruikelijk daar het een 4 gangen menu wordt, en zullen we enkele mooie kerstliederen met
elkaar zingen. Er zijn nog een paar plaatsen over, dus wilt u wel eens gezellig met elkaar aan tafel
zitten, i.p.v. alleen de maaltijd gebruiken? Geeft u zich dan op, u bent van harte welkom in ons
midden! U wordt verwacht tussen 12.00 uur en 12.15 uur.
Opgeven kunt u bij: Rika Ottevanger tel: 441131 of Hillie van Breugel tel: 442458
Postzegels voor de handwerkgroep.
De kerstkaarten vallen weer op uw deurmat. Zou u voor ons de postzegels willen bewaren?
U kunt het beste de hele envelop in de postzegel-en kaartendoos deponeren, voor de dames die
het knipwerk verrichten is dit wel zo fijn. Kaarten waar de helft van is afgescheurd kunnen wij niet
gebruiken. De kaarten en postzegels brengen elk jaar nog veel geld op dat bestemd is voor de
zending.
Boodschappenzegels Plusmarkt.
U kaart vol ? Nu dan willen wij u vriendelijk vragen de zegels toch aan te nemen en te deponeren
in de kaarten-en postzegelbak in de hal van de kerk.
Of afgeven bij Cor Kant: Koperwiek 20 of Hillie van Breugel: De Rietdekker 10
En kunnen we net als vorig jaar nog vele mensen verrassen met een pakket.
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

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.
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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
Solid Friends
Gisteren (12 december) was alweer de laatste SF zaterdagavond van dit jaar. Ahhhh....! Volgende
week staat de laatste SF zondagavond (20 december) van 2015 alweer gepland. We gaan het dan
hebben over de pijnlijke en moeilijke momenten van het leven. Hoe ga jij hier mee om? Ben jij er
ook weer vanaf 19:30 uur in 't Dijkhuis?
Stemming
Afgelopen woensdagavond heeft in de kerkzaal de verkiezing plaatsgevonden voor de vacatures in
de kerkenraad. Daarbij waren 97 gemeenteleden aanwezig welke hun stem hebben uitgebracht.
Daarnaast zijn er 26 stemmen per volmacht uitgebracht. Daarbij zijn de heer Elshout, Maasdijk
22a, in de vacature diaken, de heer Bok, Klompenmaker 12, in de vacature ouderling en de heer
Oudshoorn, Nieuwstraat 27, in de vacature ouderling-kerkrentmeester verkozen en benoemd.
De verkozen personen hebben tot DV vrijdag 18 december de tijd om over hun benoeming na te
denken. De uitslag van de stemming was als volgt:

Diaken
Dhr. Elshout
Mw. Lankhaar
Blanco
Ongeldig
Totaal

Aantal
74
43
5
1
123

Ouderling
Dhr. Bok
Mw. van Nimwegen
Blanco
Ongeldig
Totaal

Aantal
79
40
4
0
123

Ouderling-kerkrentmeester
Dhr. Oudshoorn
Mw. Kant
Blanco
Ongeldig
Totaal

Aantal
98
19
5
1
123

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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