Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 20 december 2015
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. A.J. Mouw te Giessen
Organiste
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : OTH 232
Schriftlezing : Mattheus 25: 31-46 &
Jesaja 11:1-10

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. F.A.J. Heikoop,
te Harmelen
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Ps. 108: 1
Schriftlezing : Hooglied 2: 8-17,
Tekst
: Hooglied 2: vers 8.

kindernevendienst voor alle groepen. Thema: Zacharias krijgt zijn stem terug (Lucas 1:57-80)
Collecten: 1ste Eigen zendingsproject – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energie kosten
Kerkauto : Teus Smits  441445
4e kaarsje wordt aangestoken door: ?
Nu mag het vierde kaarsje aan.
Vier lichtjes laten horen:
nog een paar nachtjes slapen,
dan wordt het Kind geboren.
Projectlied :
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,
prijzen Hem het allermeest.
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.
4. De baby is geboren.
Zacharias heeft een zoon!
Verbaasd zijn alle mensen,
want Johannes is zijn naam.
Zach’rias krijgt zijn stem weer
en vol blijdschap – roept hij uit:
‘De Here zij geprezen,
Hij ziet altijd naar ons om’.
Refrein
God laat mij niet alleen staan
ziet altijd naar mij om.
Omdat Hij mij zo liefheeft….
raakt Hij mij met liefde aan.
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Vierde advent: uitleg bloemstuk
De hemel / Raakt de aarde / Johannes is zijn naam / Wegbereider / Om onze voeten
Te kunnen zetten / Op de weg van de / Vrede / Daar raakt de hemel de aarde
De kleur van deze advent is rosé met wit het wordt steeds lichter, het Licht komt dichterbij
Op deze zondag horen over de geboorte van Johannes. Zacherias krijgt weer stem en zingt een
uitbundig loflied. De losse verspreide stenen staan voor het opheffen van de verstening waarin
Zacherias gevangen zat.
Agenda:
Bijbelleesrooster
20-dec Psalm 115, 21-dec 1Tess.3:1-13, 22-dec 1Tess.4:1-12, 23-dec 1Tess.4:13-18, 24-dec 1Tess.5:1-11,
25-dec Luc.1:46-55, 26-dec Luc.2:29-32, 27-dec Psalm 33.

Dinsdag 22 dec.
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
19:00

Gebedskring bij Jennie Kant, (Lijster 12)

Woensdag 24 december 22.00 uur Kerstnachtdienst
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist : Timo v/d Berg
M.m.v.: Muzikanten van ’Kunst en Vriendschap’
Liturgie aanwezig
Kerkauto : Wim Duizer  441687
1ste kerstdag vrijdag 25 december
9.30 uur Kerstdienst
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist: Dhr. C. Boogaard
M.m.v. Christelijk Mannenkoor ‘Altena’ o.l.v.
dhr. M. de Jong
Liturgie aanwezig

Kinderkerstfeest 18.00 uur
Liturgie aanwezig
Er is deze dienst geen Crèche

Collecte : 1ste Kinderen in de Knel – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Orgel
Kerkauto : Wim Duizer  441687
Alleen s ’morgens Crèche : Hanneke de Fijter en Willeke Kant
1e Kerstdag 5e kaarsje wordt aangestoken door: Karlijn
Alle kaarsen branden
zorg dat het Licht verspreid !
het Licht van de geboorte
moet schijnen wereldwijd !
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Projectlied :
5. De herders zitten in het veld
als een engel bij hen komt.
Ze schrikken hevig van zijn komst,
maar hij stelt hen gerust:
‘Een baby is geboren
de Messias – onze Heer.’
Ze luist’ren naar de boodschap.
Gaan op weg naar Jezus toe.
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.
6. De herders zien het kindje
En vertellen hun verhaal:
De boodschap van de engel
en het loflied van het koor.
Met harten vol van blijdschap
gaan ze t’rug – naar het veld
Ze prijzen God en zingen
Om wat Hij daar heeft gedaan.

De Herders vertellen

Uitleg Bloemstuk
De hemel / Raakt de aarde / Herders gaan op weg / Ze zoeken / Wat engelen vertelden
Ze openen zich / Voor het Kind van belofte / God / Kom met uw Geest
Raak ons aan met Uw Licht.
Vandaag vieren we dat het Licht van God onder ons is komen wonen. Gesymboliseerd in de
uitbundige witte bloemstukken.
Meeleven
Dhr. G Nieuwenhuizen (Kruisstraat 1, 4284EB) verblijft in het Beatrixziekenhuis afd. 3 oost kamer
346
Personalia Gereformeerde Kerk
Zuster Zus Smits-Vos (Lijster 14, 4284 XK Rijswijk) is na 2 weken ziekenhuisopname weer thuis
uit het ziekenhuis.
Broeder Piet van Vugt (Dorpsstraat 33, 4284 EE Rijswijk) is in de nacht van donderdag 17
december op vrijdag 18 december overleden.
De begrafenis zal dinsdag 22 december vanuit de Geref. Kerk in Rijswijk plaatsvinden. De
uitvaartdienst begint om 13.30 uur.
Bloemengroet
De bloemengroet gaat deze week als bemoediging naar Mevr. G van Oudheusden – van Haaften
(Zesmorgen 16) Die thuis mocht komen uit het ziekenhuis.
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Verjaardagen
D.V 22 december hoopt Dhr. R. Pullen (Vijfmorgen) 84 jaar te worden en D.V. 25 December hoopt
Mevr. J.M. van Stigt – van Tilburg (Zesmorgen 4 4284 EW) haar 80ste verjaardag te vieren.
We feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun nieuwe
levensjaar, Gods zegen toe.
Bedankt!
Via deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle felicitaties, in wat voor vorm dan ook,
die wij mochten ontvangen voor ons 40 jarige huwelijksjubileum. Tevens willen wij van deze
gelegenheid gebruik maken om een ieder hele fijne kerstdagen toe te wensen en alle goeds voor
het nieuwe jaar. Vriendelijke groet, Teus & Liesbeth Smits
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
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
Van de zendingscommissie : Een groet van Kees en Rahel den Toom.
Lieve gemeente,
Bij deze willen we u allen hartelijk danken voor alle ondersteuning in velerlei vormen, die we van u
hebben mogen ontvangen in dit jaar.
We vonden het fijn om ook bij u op bezoek te zijn. Wij wensen u van harte gezegende kerstdagen
en Gods Zegen toe in 2016. Kees en Rahel en de kinderen.
( op het prikbord in de hal vind u een tekening gemaakt door Simeon. )
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Mutaties november 2015
In de afgelopen maand november hebben de volgende mutaties in de ledenadministratie
plaatsgevonden.
Naam
Van
Naar
Bijzonderheden
Dhr. Stegerman
W. de Zwijgerstraat 14 Drie Zalmen 41
Nieuw ingekomen
Veen
Rijswijk
Mw. HolW. de Joodestraat 2
n.v.t.
Overgeschreven naar
Nieuwenhuizen
Rijswijk
hervormd Woudrichem
Dhr. Muilenburg
Koperwiek 13 Rijswijk
n.v.t.
Uitgeschreven
Dhr. en mw. Schouten
Almweg 5 Rijswijk
n.v.t.
Overgeschreven naar
hervormd Wijk
Kerkbalans 2015
Aan het begin van het jaar was de intekening van de Actie Kerkbalans, de jaarlijkse kerkelijke
bijdrage of vrijwillige bijdrage. Wilt u alstublieft nakijken of u de toegezegde bedrag hebt betaald?
Zo ja, dan danken we u daarvoor, zo nee wilt u dit dan alstublieft voor het einde van het jaar in
orde maken? Elke toegezegde bijdrage hebben we hard nodig. Er is een klein aantal
gemeenteleden dat geen bijdrage heeft toegezegd of betaald. Wilt u hier nog eens over
nadenken? We willen u wijzen op Galaten 6 vers 2 waar staat “Draagt elkanders lasten”. Deze
oproepen zijn niet voor ons zelf maar tot opbouw en behoud van onze Hervormde gemeente.
Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking. Dit verzoek geldt ook Solidariteitskas (voorheen
Generale Kas) en het abonnement op Kerkklanken. Uw kerkrentmeesters
Oudejaarscollecte
In de oudejaarsdienst is er één collecte, de zogenoemde Oudejaarscollecte. Vanouds is deze
collecte voor de instandhouding van de eigen gemeente. We willen u beleefd vragen om in deze
collecte 5 euro te doneren of, als dat kan een veelvoud daarvan. Uw kerkrentmeesters
“In goede machten liefderijk geborgen,
verwachten wij getroost wat komen mag,
God is met ons des avonds en des morgens
is zeker met ons elke nieuwe dag”.
(Dietrich Bonheuffer)
Donderdag 31 dec. Oudejaarsdag
Oliebollen verkoop in de Zalmpassage
Zondag 27 december
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. B.A. Belder te Brakel
Organiste
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Psalm 65 : 1
Schriftlezing : Lukas 2 : 18 en 19
Thema: tweeërlei reactie op de
Kerstboodschap

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. A. de Wit te Besoijen
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 103: 1
Schriftlezing : Johannes 3: 9 – 18; &
1 Johannes 4: 7 -21.

Thema: De herders gaan terug naar het veld (Lucas 2:15-32)
kindernevendienst voor alle groepen.
Onderbouw : Jennie en Hanneke
Middenbouw : Andre en Rianne
Bovenbouw : Arie
Crèche
: Diane Duizer en Emily Duizer
Collecten: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk - 2de Kerkrentmeesters - 3de Quotum Kerkrentmeesters
Kerkauto
: Dik van Vugt  442327
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Bijbelleesrooster
27-dec Psalm 33, 28-dec 1Tess.5:12-18, 29-dec 2Tess.1:1-12, 30-dec 2Tess.2:1-17, 31-dec 2Tess.3:1-18,

1-jan Psalm 148, 2-jan Marcus 1:1-8, 3-jan Psalm 138

Donderdag 31 dec. Oudejaarsdag
Avonddienst 19.30 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organiste : Miranda Duizer
Kerkauto : Wim Duizer  441687
Collecte : Oudejaarscollecte
In de oudejaarsdienst is er één collecte, de zogenoemde Oudejaarscollecte. Vanouds is deze
collecte voor de instandhouding van de eigen gemeente. We willen u beleefd vragen om in deze
collecte 5 euro te doneren of, als dat kan een veelvoud daarvan.
Uw kerkrentmeesters
Nieuwjaarsdag 1 januari 2016
ochtenddienst 9.30 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Crèche : Jetty Verbeek en Maartje van Helden
Kerkauto : Wim Duizer  441687
Zondag 3 januari 2016
kindernevendienst voor de onder en middenbouw.
Onderbouw : Hanneke en Jolanda D
Middenbouw : Dieke en Denise
Bovenbouw : 1e zondag van de maand
Crèche
: Jacoline van Boggelen en Mirjam Vos
Kerkauto : Ochtend: Hille Hooghiemstra 442686

Avond: Ko Kraaij 442825

27 dec. De bloemengroet gaat deze week als bemoediging naar Dhr. G Nieuwenhuizen
(Kruisstraat 1, 4284EB)

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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