Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 7 FEBRUARI 2015
Ochtenddienst: 9:30
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Psalm 84 vers 1
Schriftlezing : 1 Kor. 6 12 – 20
Tekst
:1 Kor. 6 vers 20
Thema
: Gij zijt duur gekocht

Avonddienst: 18:00
Voortzetting en dankzegging H.A.
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Psalm 116 vers 1 en 8
Schriftlezing : H.C Zondag 32 en
1 Petrus 1: 13 – 25
Thema
: Heilig leven

Kindernevendienst voor onder en middenbouw. Thema: Simon gehoorzaamt Jezus (Lucas 5:1-11)
Collecten: 1ste Kerk in Actie: Werelddiaconaat – 2de Kerkrentmeesters –3de Eigen Predikantsplaats
Kerkauto : Ochtend: Hille Hooghiemstra 442686 Avond: Ko Kraaij 442825
Agenda:
Bijbelleesrooster
7-feb Psalm 31, 8-feb Genesis 48:1-22, 9-feb Genesis 49:1-28, 10-feb Genesis 49:29-50:14,
11-feb Genesis 50:15-26, 12-feb Filipp.1:1-11, 13-feb Filipp.1:12-18a, 14-feb Psalm 91.
Maandag 8 februari
18:30 – 19:45
Club Groep 5/6
20:00
Geloof opvoedingskring bij Ad en Heidi Kant (Wilgenhof 18 in Giessen)
20:30
Follow me next in het Dijkhuis te Giessen
Dinsdag 9 februari
16:40
Ontmoetingsmiddag/avond Ouderen in Het Dijkhuis in Giessen,
Voor vervoer: Tonny Besselink tel: 441956
18:45
Follow Me in het Jeugdhonk van de Kerk
Woensdag 10 februari
18:45 – 20:00
Club groep 7/8
20:00
Bijbelkring in de Consistorie
Donderdag 11 februari
13:00 - 15:30
Handwerkgroep in de Maaszaal van onze kerk
20:00
Bijbelkring Ontmoetingen bij Dennis en Sandra van Tilborg (Kruisstraat 27)
Vrijdag 12 februari
13:15 tot 14:30
Club groep 3/4
Zondag 14 februari
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw
: Maartje en Jolanda D
Middenbouw : Andre en Rianne
Bovenbouw
: Martin
Kindercrèche : Diane Duizer en Emily Duizer
Kerkauto
: Gerrit van Drunen  442971
Collecten
: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Medeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
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Huwelijksjubileum
D.V. 13 februari hopen dhr. en mevr. Schaap-Koops (Maasdijk 51, 4284VC) 40 jaar getrouwd te
zijn. We feliciteren hen met hun kinderen en kleinkinderen van harte en bidden hen Gods zegen
toe voor de toekomst.
Bloemengroet
Deze week gaan de bloemengroet naar (Dhr. en Mevr. Leytens (van Ballegooijenhof 39)
BEDANKT IEDEREEEN !
Omdat er uit de gemeente heel veel zegeltjes zijn binnengekomen, konden
we 24 pakketten uitdelen. Nu viel er vrijdagmorgen nog een kaart op de mat, dus heeft u
nog een paar zegeltjes liggen, we kunnen ze nog inleveren tot 13 febr.
Nogmaals hartelijk bedankt ook namens de ontvangers. Cor Kant en Hillie van Breugel
Israël producten
Al een tijdje liep ik met het plan, Israël producten te gaan verkopen.
Met het oog op Jesaja 40, waar De Heer ons oproept Zijn volk te troosten, wil ik hen bemoedigen
door hun producten te verkopen via Christenen voor Israël. IPC.
Onder de producten zijn er ook die uit het betwiste gebied komen, en daardoor dus geboycot
worden. o.a. dadels en wijnen. Juist in deze productie zijn veel Palestijnen actief, en deze willen
ook hun inkomen graag behouden. De producten zijn van goede kwaliteit en geven ons een
verbinding met het Joodse volk, die nu er zoveel negatieve, leugenachtige berichtgeving en
geweld is, wel wat bemoediging kunnen gebruiken. Bij ons bent u van harte welkom, (een
telefoontje is wel handig van te voren), om de producten te bekijken en evt. te kopen.
o.a. huidverzorgingsproducten, kruiden, speelgoed, kaarten, thee, spelletjes, magnetron dozen,
voorraad dozen, muesli’s en veel meer.
Michael en Greta Kok Dorpsstraat 69 4284 EG Rijswijk NB. Telefoon: Tel: 0633027842
Hartelijke groeten en Gods zegen.
Koffieschenkers gezocht!
Ook dit jaar willen we weer regelmatig met elkaar koffie drinken na de dienst. We zijn echter nog
op zoek naar mensen die dit jaar al een paar gaten in het koffieschenk rooster op willen vullen en
volgend jaar ook enkele keren mee willen helpen. Dit jaar vallen de gaten op zondagochtend: 5
juni (2 personen); 7 augustus (1 persoon) en 4 december (1 persoon).
Graag uw reactie naar Winfred van Dijk w-vandijk@outlook.com of bellen met 0183-443794.
Namens de andere koffieschenkers en natuurlijk de koffiedrinkers bedankt!
Winfred van Dijk.
Jeugddienst 14 februari 2016
Op zondag 14 februari wordt er om 18.00 weer een jeugddienst georganiseerd in de Hervormde
Kerk van Rijswijk. De spreker tijdens deze jeugddienst is Tiemen Westerduin en de muzikale
medewerking wordt verleend door Jessica en Nadia de Cloe. Op deze ‘Valentijnsdag’ willen we
verder ingaan op de liefde van God voor ons.
“Als een liefdeslied is hier mijn leven een melodie van vreugde en pijn. En ik bid U Heer, dat heel
mijn leven, een symfonie voor U mag zijn”. Iedereen is van harte uitgenodigd op deze liefdevolle
dag!
Solid Friends
Zondagavond 14 februari is het thema 'You give me butterflies'. We gaan het dan hebben over
verliefd zijn. C ya @'t Dijkhuis om 19:30 uur.
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Pinksterconferentie 2016: Thema: Samen Jezus leven
In het weekend van 13 tot 16 mei wordt de conferentie opwekking weer gehouden. Een weekend
dat een programma heeft voor jong en oud. Zo zijn er verschillende tenten waar sprekers zijn,
workshop worden gegeven, een kinderplein voor kinderen van 4 tot 12 jaar en voor de tieners is er
een speciaal programma met uitdagende sprekers. Omdat er al veel mensen en gezinnen uit onze
gemeente naar deze conferentie gaan en aansluiten bij andere gemeenten, leek het ons mooi om
dit jaar met een groep uit eigen gemeente te gaan. We kamperen op het terrein zelf, zodat je snel
op het evenementen terrein zelf bent. Wil je meer van God ervaren, wil je opgebouwd worden, wil
je samen met duizenden andere christenen met verschillende achtergronden God groot maken,
Wil je in gesprek komen met andere christenen, dan is dit weekend iets voor jou. Met dit bericht
willen we jullie prikkelen om dit jaar met ons mee te gaan. Omdat we binnenkort gaan aanmelden,
willen we jullie vragen om deze week te laten weten of je mee wilt gaan. Stuur dan een email naar
simonvanhouwelingen@hetnet.nl of bel 443982 (Simon) of 441904 Dieke. Of stuur een PBtje via
facebook naar 1 van ons
inhoudelijk over het thema kan het volgende gezegd worden: Dit jaar staat de conferentie in het
teken van ‘Samen Jezus leven’. Met dit thema willen we uitdragen dat we geroepen zijn om Jezus
(uit) te leven, zichtbaar te maken, door wie we zijn en hoe we handelen. Discipelschap betekent in
de voetsporen van de Meester gaan en leven zoals Hij geleefd zou hebben in deze tijd. Net als
vorig jaar benadrukken we ook nu dat we geroepen zijn om dit samen te doen: met christenen uit
alle kerken en generaties. We willen met elkaar nadenken over de vraag wat het inhoudt om anno
2016 discipelen van Jezus te zijn en hoe zijn koninkrijk door ons leven heen zichtbaar wordt. Het is
daarbij belangrijk om met Jezus verbonden te zijn. Alleen in de verbinding met Hem kunnen we
vrucht dragen en de wereld laten zien wie Hij is. Het thema wordt door diverse inspirerende
sprekers uitgewerkt. Ook in de programma’s voor jongeren, tieners, kinderen en verstandelijk
beperkten is dit thema de rode draad.
Dieke, Martin en Simon

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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