Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 31 Januari 2016
Ochtenddienst: 9:30 uur
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Voorganger : Ds. F.W. Verbaas te Heusden
Organist
: Hans van Oudheusden
Aanvangslied : Psalm 33: 7, 8
Schriftlezing : Marcus 1: 40-45

Avonddienst: 18:00 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Psalm 86 vers 1
Schriftlezing : 1 Kor. 11: 17 – 34 en
HC Zondag 30
Thema
: Voor wie is het Avondmaal

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema : Jezus geneest ons helemaal (Lucas 4:40-44)
Collecten
Kerkauto

: 1ste Eigen zendingsproject – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Pastorie
: Wim Duizer  441687

Agenda:
Bijbelleesrooster
31-jan Psalm 128, 1-feb Genesis 44:18-34, 2-feb Genesis 45:1-15, 3-feb Genesis 45:16-46:7,
4-feb Genesis 46:8-34, 5-feb Genesis 47:1-12, 6-feb Genesis 47:13-31, 7-feb Psalm 31
Zondag 31 januari
Solid Friends: Wie, wat, waarom, waartoe, waarheen, waarover, waarnaar en 'more questions'. Dat
zijn de onderwerpen voor zondag 31 januari als we het met elkaar gaan hebben over Jezus. Pluis
je oud papierbak even uit, want we hebben zo veel mogelijk tijdschriften nodig deze avond.
C ya! 19:30 uur @'t Dijkhuis.
Volgende week zaterdag is er geen Solid Friends, maar gaan we op aanstaande vrijdagavond (5
februari) Sirkelslag spelen. Je wordt dan om 19:00 uur verwacht bij de Hervormde kerk in Rijswijk.
Sirkelslag is een interactief spel welke gespeeld wordt tegen allerlei andere clubs door heel
Nederland. Je weet niet welke opdrachten uitgevoerd moeten worden, het enige dat je weet is dat
duizenden jongeren op datzelfde tijdstip ook klaar zitten om de strijd aan te gaan tegen jouw
groep. Elk jaar gaan honderden groepen de uitdaging aan! Doe jij ook mee?
Maandag 1 februari
18:30 – 19:45
19:45
20:30
20:00-21:00

Club Groep 5/6
Gesprekskring. De koffie staat klaar in de Maaszaal.
Follow me next in het Dijkhuis te Giessen
Collectebonnen verkoop bij Dhr. W van Tilborg, Vijfmorgen 9

Dinsdag 2 februari
18:45
Follow Me in het jeugdhonk van de Kerk
Woensdag 3 februari
PCOB, Woensdag 3 februari is de maandelijkse ledenbijeenkomst in de Nijenburcht, Koperwiek 51
in Rijswijk. Deze middag komt ds. A.J. Mouw uit Giessen ons vertellen over zijn reis door Namibië.
Aanvang 14:00 uur, Ook niet leden zijn van harte welkom.
18:45 – 20:00

Club groep 7/8

19:15 – 19:45
Bezinningsbijeenkomst:
woensdag 5 februari a.s. hopen we een bezinningsbijeenkomst te hebben ter voorbereiding op het
Heilig Avondmaal. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het voorvak van de kerk en duurt van
19:15 – 19:45 uur. Ik hoop dat velen aanwezig zullen zijn, om samen met elkaar op deze manier
invulling te geven aan de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Mochten er voor u

belemmeringen zijn om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen ( waar voorheen het Censura
morum voor gehouden werd) dan kunt u contact opnemen Ds. D.M. Heikoop of met uw
wijkouderling, om zodoende hopelijk deze belemmering uit de weg te helpen.
Vrijdag 5 februari
13:15 tot 14:30
19:30

Club groep 3/4
Dicipelschapskring bij Ottelien en Nelis Kraaij Vissersdijk 20 in Woudrichem

Zaterdag 6 februari
8:00 - 10:00
Mannenontbijt in de Maaszaal “De Emmaüsgangers” – Jan Oudshoorn
Zondag 7 februari
Ochtend: Viering Heilig Avondmaal, Ds. D.M. Heikoop
Avond: Voortzetting en dankzegging H.A., Ds. D.M. Heikoop
Kindernevendienst voor onder en middenbouw
Onderbouw
: Jolanda T en Marit
Middenbouw : Willeke en Joëlle
Bovenbouw : 1e zondag van de maand
Kindercrèche : Corrie Kant en Mariëlle Oudshoorn
Collecten: 1ste Kerk in Actie: Werelddiaconaat – 2de Kerkrentmeesters –3de Eigen Predikantsplaats
Kerkauto
: Gerrit van Drunen  442971
Meeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
Personalia Gereformeerde Kerk
Zuster Suzan van Felius (Mr. J.N. Scholteplein 30, 4284EK Rijswijk) is dinsdag 26 januari
onverwacht in haar slaap overleden.
Maandag 1 februari 13.30 uur is er een dienst van Woord en Gebed, in de Geref. Kerk, en
aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats, Rijswijk.
Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in de kerk.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als groet naar Dhr. en Mevr. Van Stigt (Zesmorgen 4)
Ontmoetingsmiddag/avond Ouderen.
D.V. 9 februari bent u van harte welkom in Het Dijkhuis in Giessen.
Daar hopen we met elkaar een Chinese maaltijd te gebruiken, en daarna bingo te spelen.
Kosten p.p. € 7.00. De zaal is open vanaf 16.40 uur
U dient zich op te geven voor 3 febr. bij Tonny Besselink tel: 441956 ook voor vervoer
Boodschappenzegels Plus.
Heeft u nog 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
Sirkelslag 2016
Vrijdag 5 februari vindt Sirkelslag 2016 plaats, het thema is 'Deel en Win'
en gaat over social media. Heb je zin in een leuke avond met toffe spellen en ben 12 t/m 16 jaar
dan wil je deze avond niet missen. Jullie zijn komende vrijdag vanaf 19:00 uur welkom in de
Hervormde kerk in Rijswijk. Sirkelslag begint om klokslag 19:30 uur en is rond 22:00 uur
afgelopen, maar daarna mogen jullie nog even blijven. Geef even aan de leiding door of je komt.
Download alvast de volgende apps op je telefoon: android: long expo 2 en color flaslight / iphone:
slow shutter en ihandy zaklamp. Groeten, De leiding van Rock Solid, Solid Friends en Follow Me

Werkvakantie Roemenië, Reghin
Afgelopen dinsdag hebben we een informatie avond gehad over de werkvakantie. Er werden
filmpjes vertoond en meer verteld over de achtergrond van de Roma's. Daarna hebben we
onderling met de geïnteresseerden nog het een en ander overlegd. Wat er onder andere uit
gekomen is, is dat we ons met name zullen richten op de combinatie van afbouw- of
herstelwerkzaamheden en ondersteuning van op kinderwerk. Wat we precies gaan doen hangt af
van de samenstelling van de groep. We krijgen bij de werkzaamheden/activiteiten begeleiding van
werknemers/vrijwilligers van stichting Phoneo.
Ook zal er nog gelegenheid zijn om de omgeving wat te verkennen.
Er is besloten dat belangstellenden voor de werkvakantie zich kunnen aanmelden voor 22 februari
bij Alien Groenenberg. In de eerste week van maart zullen we dan weer bij elkaar komen om de
verdere verloop van de voorbereidingen te bespreken.
Mocht u/jij nog twijfelen of vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Martin en Alien Groenenberg
Aliengroenenberg@hotmail.com / 0183-443956
Opbrengst kinderkerstfeest
Tijdens en voorafgaand aan het kinderkerstfeest is het mooie bedrag van €1133,17 opgehaald. Wij
zijn hier als kindernevendienst erg dankbaar voor. De collectebussen achterin de kerk hebben
€236,10 opgebracht, er is €590,00 rechtstreeks overgemaakt op de rekening en er is €307,07
opgehaald tijdens kerstcollecte van het kinderkerstfeest. Van dit laatste gaat er een deel naar het
goede doel, namelijk €200,00. Het goede doel wat we steunen is ‘Stichting Gave’. Stichting Gave
is een interkerkelijke organisatie welke zich richt op het werk onder vluchtelingen en asielzoekers
in Nederland, zie voor uitgebreide informatie www.gave.nl. Het overige geld wordt besteed aan de
middelen voor de kindernevendienst, denk aan de methode "Vertel Het Maar", een leuke startdag,
afscheid van de oudsten (die een dagboek o.i.d. krijgen), en de tasjes die de kinderen krijgen na
het kinderkerstfeest (waar o.a. een mooi boek in zit). Wij willen een iedere heel hartelijk bedanken
voor hun gaven! Hartelijke groet, kinderen en leiding van de kindernevendienst.

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

