Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 10 januari 2016
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 100 vers 3
Schriftlezing : Genesis 4 16 – 26

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. A.B. van Campen,
te Poederoijen
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : OTH. 255 vers 1 en 2
Schriftlezing : Lukas 2: 39-52
Tekst
: Lukas 2:49b

Kindernevendienst voor alle groepen, Thema: Het begint met de doop (Matteüs 3:1-4 en 13-17)
Collecten: 1ste Plaatselijke Diaconaal Werk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Kerkauto : Gerrit van Drunen 442971
Agenda:
Bijbelleesrooster:
10-jan Psalm 2, 11-jan Marcus 2:13-17, 12-jan Marcus 2:18-22, 13-jan Marcus 2:23-28, 14-jan Marcus 3:1-6,
15-jan Marcus 3:7-19, 16-jan Marcus 3:20-35, 17-jan Psalm 89:1-19.
Maandag 11 jan.
18:30 tot 19:45
19:45
20:00
20:30 – 21:15

Club Groep 5/6
Gesprekskring. De koffie staat klaar in de Maaszaal. blz. 37
Kerkenraadsvergadering in de Consistorie
Follow me next in het ’t Dijkhuis te Giessen

Dinsdag 12 jan.
13:15 -15:00
18:45 tot 19:45
19:00
20:00

Vrouwenmiddag met high tea
Follow me 12 tot 16 jaar in het jeugdhonk
Gebedskring bij Jennie Kant, (Lijster 12)
Bijbelkring ontmoetingen bij Antoinette en Renco Paans (Hoefselaan 10)

Woensdag 13 jan.
18:45 tot 20:00
20:00

Club groep 7/8
Bijbelkring in de consistorie

Donderdag 14 jan.
13:00 – 15:30
Handwerkclub in de Maaszaal
Vrijdag 15 jan.
13:15 tot 14:30

Club groep 3/4

Zaterdag 16 jan.
Inzameling rommelmarktspullen.
Zaterdag 16 januari houden we weer een rommelmarktinzameling. Tussen 10:30 en 12:00 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
14:00

Voorbereidingsmiddag Israëlreis in de Maaszaal

Zondag 17 januari
kindernevendienst voor alle kinderen
Onderbouw : Jolanda T en Maartje
Middenbouw : Joëlle en Andre
Bovenbouw : Arie
Kindercrèche : Rianne van Helden en Agnes van der Nat
Kerkauto
: Teus Smits  441445
Collecten : 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
Meeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar mevr. J de Fijter-Verheij (Dorpsstraat 4) die
thuiskwam uit het ziekenhuis
Jarig
D.V. 12 januari a.s. hoopt mevrouw G.A. van Tilburg (Nieuwstraat 15) haar 87ste verjaardag te
vieren, waarmee we haar van harte feliciteren. We feliciteren alle jarigen van harte met hun
verjaardag en wensen hen, voor hun nieuwe levensjaar, Gods zegen toe.
Geboorte
Bij Andre en Marja van Tilborg Koperwiek 27 is op 2 Januari een dochter geboren, Lieselot is haar
naam zij is het zusje van Rob en Thibo.
Meeleven Fam. Bevelander.
Lieve mensen, Ter informatie en om voor te bidden:
Wim heeft afgelopen donderdag een biopsie van de lever gehad. Veel mensen vragen of de uitslag
er al is. Maar deze komt a.s. dinsdag. Hopelijk horen we dan ook wat de behandeling zal zijn.
Wordt er een uitzaaiing gevonden, dan is er medisch gezien geen genezing mogelijk.
Maar als er niets wordt gevonden, dan volgt er een traject van chemo, bestraling en operatie van
de slokdarm en lymfeklieren. in verbondenheid, Fam. Bevelander.
Vrouwenmiddag met high tea
De vrouwenmiddag hebben we gepland op dinsdagmiddag 12 januari 2016 van 13.15 -15.00 uur.
Dominee Heikoop houdt dan een inleiding over: ‘Het land Israël van Abraham tot nu.’ Het land
Israël is door God beloofd aan Abraham en zijn nageslacht. Alle eeuwen door is dat echter
bestreden en werd het land door andere mogendheden overheerst. Wie woonde er in, en regeerde
over het land Israël, van Abraham tot nu?
Neem je vriendin of familielid mee en kom ook. Graag wat kleins meenemen voor bij de thee. Er
wordt een bijdrage gevraagd van € 1,00 per persoon ter dekking van overige onkosten. Graag
vooraf opgeven bij Heidi Kant (441144 of heidi@kantoliehandel.nl) of Gerlinda Kant (441632
of gerlinda23.GK@gmail.com).
Meegenomen jas
Wie heeft er op oudejaarsavond mijn jas ( bruin/ beige) per ongeluk uit de kerk meegenomen?
Denkt u deze jas thuis te hebben neem contact op met Dingena van Anrooij tel : 442660
Van de schoonmaakgroep.
Wij zoeken voor de maandaggroep nog hulp. Hillie van Breugel tel: 442458

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
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Oliebollenactie
De oliebollenactie heeft het mooie bedrag van 1.500.00 euro opgeleverd.
Wij bedanken iedereen die hier aan heeft mee gewerkt bakkers, kopers, verkoopsters en
sponsoren. Hartelijk voor hun mede werking. Het is mooi om zo met elkaar een stukje gemeente
werk te verrichten. Het oliebollen team.
Mutaties december 2015
In de afgelopen maand december hebben de volgende mutaties in de ledenadministratie
plaatsgevonden.
Naam
Dhr. M.W.L. van
Berchum
Mw. A.P van Dalen
Dhr. J. van Acquoij
Dhr. F. van Acquoij
Mw. HolNieuwenhuizen
Mw. J.P.C. van der Nat

Van
Gereformeerd
Werkendam
De Geer 28
Hervormd Werkendam
Provinciale Weg Noord Hervormd Rijswijk
49, Almkerk
Groenstraat 9b,
Hervormd Rijswijk
Giessen
Weth. De Joodestraat
Hervormd Woudrichem
2, Woudrichem
Dorpsstraat 16
PKN Breda
De Hoepelmaker 2

Naar
Hervormd Rijswijk
Hervormd Rijswijk
Hervormd Almkerk
Hervormd Giessen
Hervormd Rijswijk
Hervormd Rijswijk

Actie kerkbalans 2015
Het jaar 2015 ligt achter ons. Graag vragen we uw aandacht nog voor de Actie Kerkbalans van
2015. Een klein aantal gemeenteleden heeft de toegezegde bijdrage nog niet betaald. Wilt u dit
alstublieft nakijken en nog in orde maken? Hartelijk dank voor uw medewerking
Actie Kerkbalans 2016
Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en dan is het weer tijd voor de Actie Kerkbalans. De
landelijke actie Kerkbalans start binnenkort. Ook in onze gemeente doen we daar aan mee. Vanaf
11 januari 2016 komt een vrijwilliger de enveloppen aan huis bezorgen. Wij vragen om uw
bijzondere aandacht voor de actie. Op het toezeggingsformulier vult u het bedrag in dat u wilt
bijdragen in 2016 en de wijze waarop u wilt betalen. Na een week (18 – 23 januari 2016) wordt de
envelop met het ingevulde toezeggingsformulier weer bij u opgehaald. Wilt u alstublieft zorgen dat
de envelop klaar staat voor de vrijwilliger die deze weer bij u ophaalt? Hartelijk dank voor uw
bijdrage! Fijn dat dit gemeentewerk door vele handen wordt gedaan. Vrijwilligers, bedankt voor uw
hulp. God danken we om Zijn zorg voor onze gemeente.
Hartelijke groet van de kerkrentmeesters.
Solid Friends
We hebben waarschijnlijk allemaal wel eens van die momenten dat we voelen dat we onderdeel
zijn van iets groters dan onszelf. Denk aan het zien van een mooi uitzicht in de bergen of een
prachtige zonsondergang, een bijzondere ontmoeting met een vriend of een bezoek aan een oude
kathedraal. Over zulke momenten willen we het zondag 17 januari vanaf 19:30 uur hebben. Laters!
Verjaardagfonds
De opbrengst van het Verjaardagfonds 2e halfjaar 2015 is € 1069.65, het zal worden besteed aan
apparatuur dat er voor zorgt dat de kerkdienst thuis gehoord kan worden via internet.
Hartelijk dank jarige die de envelop gevuld hebben, en ook de dames die de jarige gaan feliciteren
bedankt voor jullie inzet.
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Bijeenkomst voor jongeren in “week van gebed”
In de week van gebed (17 tot 24 januari a.s.) is er ook een speciale gebedsbijeenkomst van en
voor jongeren op maandag 18 januari.
Naast aandacht voor gebed zal er een muzikale bijdrage zijn van Mirella van Straten,
begeleid door Jasper van Kooij.
De bijeenkomst wordt gehouden in de Gereformeerde kerk in Rijswijk om 20.30 uur. Iedereen is
van harte welkom!

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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