Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 17 januari 2016
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger
: Ds. A.A. van den Berg,
te Puttershoek
Organiste
: Miranda Duizer
Aanvangslied : Psalm 92: 1, 2
Schriftlezing
: Markus 1:1-15

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Timo v/d Berg
Aanvangslied : Ps 67 vers 1
Schriftlezing : Jesaja 22: 20–22 en
Math 16: 13–19
Thema : De sleutel van het koninkrijk

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: ‘God geeft heel veel’ (Johannes 2:1-11)
Collecten
Kerkauto

: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
: Teus Smits  441445

Agenda:
Bijbelleesrooster
17-jan Psalm 89:1-19, 18-jan Genesis 37:1-11, 19-jan Genesis 37:12-36, 20-jan Genesis 38:1-30,
21-jan Genesis 39:1-23, 22-jan Genesis 40:1-23, 23-jan Genesis 41:1-36, 24-jan Psalm 89:20-53.

Zondag 17 jan. Solid Friend
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!
Zaterdag 23 januari staat om 19:30 uur weer iets leuks gepland. Houd onze Facebook pagina in de
gaten voor de laatste updates!
Maandag 18 jan.
18:30 tot 19:45
Club Groep 5/6
20:30 – 21:15
Follow me next in het Dijkhuis te Giessen
20:30-21:15 Bijeenkomst voor jongeren in “week van gebed Gereformeerde Kerk te Rijswijk
Dinsdag 19 jan.
18:45
Follow Me, in het jeugdhonk van de kerk
19:30
Week van gebed: in de Hervormde kerk te Rijswijk.
20:15
verkiezing ambtsdragers in de kerkzaal
20:15
BE CONNECTED bij Reinier en Denise van de Wetering (Jagerspad 17)
Woensdag 20 jan.
18;45 tot 20:00
19:30

Club groep 7/8
Week van gebed: in de Hervormde kerk te Giessen

Donderdag 21 jan.
19:30

Week van gebed: in de Gereformeerde kerk te Rijswijk

Vrijdag 22 jan.
13:15 tot 14:30

Club groep 3/4

18:30

Dicipelschapskring we beginnen met een gezamenlijke maaltijd.
bij Marloes Bataille (Kruisstraat 10)
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Zaterdag 23 jan.
Rock Solid
Zaterdag 23 januari is er weer een nieuwe Rock Solid avond. We gaan ons deze avond
voorbereiden op Sirkelslag 2016 dat op vrijdag 5 februari wordt gehouden in de Hervormde kerk in
Rijswijk. Het thema van Sirkelslag 2016 is 'Deel en Win' en gaat over social media. Jullie zijn
komende zaterdag vanaf 19:15 uur welkom in de Hervormde kerk in Rijswijk.
Groeten, De Rock Solid Leiding
Zondag 24 januari School-Gezinsdienst in Gereformeerde Kerk
Onderbouw : Jolanda D en Annette
Middenbouw : Denise en Rianne
Bovenbouw : Carolien
Kindercrèche : Charonne Kant en Gerlinde Kant
Kerkauto
: Dik van Vugt  442327
Collecten
: 1ste PKN: Catechese en Educatie – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Orgel
Meeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
Meeleven fam. Bevelander
Beste mensen,
De uitslag van de biopsie liet zien, dat er ook uitzaaiingen zijn in de lever. We hebben gehoopt en
gebeden dat dit niet zo was. Nu staat er een (eenmalige) inwendige bestraling van de slokdarm
gepland op 25 jan. a.s. We danken u voor uw gebeden. We voelen ons, ondanks alles, hierdoor
verbonden en gedragen. Hartelijke groet van fam. Bevelander.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Mevr. R van Gammeren (Veldweg 21)
Geboren
Op dinsdag 12 januari zijn Gert-Jan en Patricia van Wel trotse ouders geworden van Annabel.
Dr Esseveldlaan 17, 4281PM Andel
Jarig
D.V.19 jan a.s. hoopt Mevr. C. Kant– van Rijswijk (Enghweg 12) haar 82ste verjaardag te vieren.
We feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun nieuwe
levensjaar, Gods zegen toe.
Verhuisbericht.
Thea Vervoorn-Vos en haar zoon Nico Reezigt zijn verhuisd naar Den Dissel 6 in Giessen
Verhuisbericht
Mevr T. Hoeke– Kamerman is verhuisd naar zorgcentrum Wijkenstein
Bedankt
Langs deze weg wil ik u als gemeente heel hartelijk bedanken voor de kaarten en andere vormen
van felicitatie bij mijn 87ste verjaardag. Mevr. G.A. van Tilburg (Nieuwstraat 15)
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!
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Boodschappenzegels Plus.
Heeft u boodschappenzegels over? Wilt u ze dan deponeren in de kaarten en postzegelbak in de
hal? Dan kunnen wij nog gemeenteleden met een pakket verrassen, die wat krap bij kas zitten.
Of afgeven bij Cor Kant: Koperwiek 20 of Hillie van Breugel: De Rietdekker 10
Werkvakantie Roemenië 2016:
INFO-AVOND Dinsdag 26 Januari in ‘t Dijkhuis om 20:00u
Voor komende zomer zijn Werkvakantie Roemenië 2016:
INFO-AVOND Dinsdag 26 Januari in ‘t Dijkhuis om 20:00u
Voor de komende zomer zijn we een werkvakantie aan het organiseren naar Roemenië. Daarom
hebben we een informatie avond gepland op dinsdag 26 januari. Dhr. Rienk van der Ley komt
namens St. Phoneo een presentatie geven over het werk in Reghin, Roemenië. Op deze avond
zullen we verder ingaan op wat we daar kunnen betekenen voor de Roma's (zigeuners), de
bevolkingsgroep waar deze stichting zich voor inzet. Verder zal er dan materiaal te zien zijn over
de diverse projecten, zoals filmpjes en foto's. Daarnaast zullen we informatie geven over de
kosten, het sponsorbedrag, en overige informatie en kunnen er uiteraard vragen worden gesteld.
De avond is bedoeld om belangstellenden te informeren en de mogelijkheid te geven om zich op te
geven voor de werkvakantie. De bedoeling is om 10 dagen te gaan helpen, tussen 25 juli en 5
augustus. Met onze hulp willen we onze christelijke hoop en liefde laten doorklinken bij deze
mensen door praktische hulp te verlenen (oa. door het bouwen aan een schooltje), de
werkzaamheden zullen zoveel als mogelijk is worden afgestemd op de samenstelling van de
groep. Ben jij bereid om je handen uit de mouwen te steken om deze ‘naasten’ te gaan helpen en
daarmee ook aan jezelf te bouwen? Laat deze kans niet liggen en kom dan naar deze info avond
of geef je alvast op! De bedoeling is dat we medio februari de groep met deelnemers vast kunnen
stellen, om samen de voorbereidingen voor de reis te kunnen gaan doen. Meer info opvragen of
jezelf aanmelden kan bij Alien Groenenberg (aliengroenenberg@hotmail.com, tel. 443956).
Iedereen welkom om mee te helpen op deze werkvakantie, jong en oud.
St. Phoneo werkt onder de zigeunerbevolking in en rond de stad Reghin in Roemenië, een groep
die onder zeer moeilijke omstandigheden leven. Phoneo wil hoop en liefde laten doorklinken bij
deze mensen en daar ook praktisch bij helpen. Dit doen ze door trainingen, programma's,
inloophuizen, helpen bij bouwen, voedselprogramma's, een kerkelijke gemeente enz. Kijk voor
meer informatie op www.phoneo.nl
Onderhoudsproject
Vorig jaar zijn nieuwe CV-kachels geplaatst en zijn een nieuwe vaatwasser en kopieermachine
gekocht. De eerst volgende onderhoudsuitgaven betreffen nieuwe voordeuren en onderhoud aan
het orgel. Met de werkzaamheden aan het orgel wordt aanstaande maandag begonnen.
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.

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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