Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 14 februari 2016
Ochtenddienst: 9.30 uur
Bevestiging en afscheid ambtsdragers
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Miranda Duizer
Liturgie aanwezig

Avonddienst: 18.00 uur
Jeugddienst
Voorganger : Tiemen Westerduin
mmv. Jessica en Nadia de Cloe
Liturgie aanwezig

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: Heb ook je vijanden lief (Lucas 6:27-35)
Collecten : 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Kerkauto : Gerrit van Drunen  442971
Agenda:
Bijbel leesrooster
14-feb Psalm 91, 15-feb Filipp.1:18b-26, 16-feb Filipp.1:27-2:4, 17-feb Filipp.2:5-11, 18-feb Filipp.2:12-18,
19-feb Filipp.2:19-30, 20-feb Filipp.3:1-11, 21-feb Psalm 123.
Zondag 14 feb.
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
Heb jij vlinders? Zijn het nog rupsen? Of ben je helemaal hoteldebotel? Of geen van alle? Je raadt
het al, aanstaande zondag 14 februari gaan we het hebben over 'verliefd zijn' en kijken we wat
daarover in de Bijbel staat. Vanaf 19:30 uur ben je welkom @'t Dijkhuis te Giessen.
Maandag 15 feb.
18:30 tot 19:45
20:00
20:30

Club groep 5+6
Vergaderingen H.V.D. met kerkenraad
Follow me next in ’t Dijkhuis te Giessen

Dinsdag 16 feb.
18:45-19:45
19:00
20:00
20.15

Follow Me in het jeugdhonk van de kerk
Gebedskring bij Jennie Kant, (Lijster 12)
Doopzitting in de Pastorie
Be Connected bij Reinier & Denise van de Wetering (Jagerspad 17)

Woensdag 17 feb.
18:45 tot 20:00

Club groep 7+8

Donderdag 18 feb.
10:00
Vergaderingen H.V.D. bij Corrie Kant.
Vrijdag 19 feb.
13:15 tot 14:30

Club groep 3+4
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Zaterdag 20 feb.
Inzameling rommelmarktspullen.
Zaterdag 20 februari houden we weer een rommelmarktinzameling. Tussen 10.30 uur en 12.00 uur
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
Rock Solid
In Vuur en Vlam is het thema van de komende Rock Solid avond. Jullie zijn zaterdag 20 februari
vanaf 19:15 uur welkom in de Hervormde kerk in Rijswijk. Neem je vrienden en vriendinnen mee.
Groeten, de Rock Solid leiding
Zondag 21 februari
Kindernevendienst voor alle Kinderen
Onderbouw : Annette en Hanneke
Middenbouw : Wendy en Joëlle
Bovenbouw : Arie
Kindercrèche : Jetty Verbeek en Maartje van Helden
Collecten:1ste Kerk in Actie: Voorjaarszendingscollecte–2de Kerkrentmeesters–3de Onderhoud orgel
Kerkauto
: Teus Smits  441445
Meeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
Bloemengroet
Deze week gaat de bloemengroet als bemoediging naar Mevr. B van Herpen– Geervliet die
opgenomen is geweest in het ziekenhuis, maar mocht inmiddels weer thuiskomen.
Jarig
D.V. 20 februari hoopt mevr. L. Tuijl (Enghweg 8, 4284EM) 84 jaar te worden. We feliciteren haar
van harte met haar verjaardag en wensen haar, voor haar nieuwe levensjaar, Gods zegen toe.
Bedankt!
Voor en na mijn operatie was er veel belangstelling vanuit Rijswijk, het was hartverwarmend.
Ik wil iedereen hier heel hartelijk voor bedanken. Piet van Herpen, Veen
Bedankt
Bij alle verdriet was het goed uw betrokkenheid tee voelen tijdens de ziekte en het overlijden van
mijn dochter Carla Mol. Hartelijk dank daar voor. Ans Heetebrij (Zesmorgen 18, 4284EW)
Van de zendingscommissie.
Het streefbedrag van € 500.00 voor het project van Iljo de Keijzer is bereikt.
Ook namens Iljo heel hartelijk bedankt voor uw vrijgevigheid.
Daarom heeft de zendingscommissie besloten om nu het werk van Johan en Jeannette Lukasse
te steunen. Jaren geleden zijn zij een keer in onze gemeente geweest ( zo rond 1985 ).
Zij werken in Belo Horizonte in Brazilië onder de straatkinderen en later breidde zich dat uit tot
werken met kinderen in allerlei Moeilijke situaties: kinderen met HIV of aids, lichamelijk beperkte
kinderen en kinderen in sloppenwijken.
In Belo Horizonte zijn er nu 8 verschillende huizen, waar zij samen met een groep van ong. 100
jonge medewerkers zich inzetten om Gods liefde in woord en daad te verspreidden onder deze

2

kinderen. Daar willen wij natuurlijk graag aan meewerken d.m.v. de opbrengst van de
zendingsbussen. Doet u weer mee ?
Mutaties januari 2016
In de afgelopen maand januari hebben de volgende mutaties in de ledenadministratie
plaatsgevonden. Wij wijzen u er nogmaals op dat diverse wijzigingen al langere tijd geleden
ingegaan kunnen zijn maar dat de administratieve wijziging daarvan langer op zich heeft laten
wachten. Onze excuses voor eventuele verwarring hierdoor.
Naam
Dhr. M. Morée

Drie Zalmen 47

Dhr. R. Schouten

Drie Zalmen 43

Dhr. en mw.
Bouma-Verwijs
Dhr. W.A. van
Tilborg
Mw. M. den Adel

Koekoek 7

Mw. M.N. HoekeKamerman

Azaleastraat 26
Wijk en Aalburg

Hervormd
Rijswijk
Hervormd
Rijswijk
Hervormd
Rijswijk

Mw. A.W.
Groenenberg
Mw. M. Kok- van
Westen
Dhr. En mw.
VersteegHardendood

De Rietdekker 13

PKN Ginneken

Drie Zalmen 35
Nachtegaal 14

Van
PKN UitwijkWaardhuizen
PKN UitwijkWaardhuizen
Hervormd Andel

Dorpsstraat 69
Reygerboslaan 19, Hervormd
Giessen
Rijswijk

Naar
Hervormd
Rijswijk
Hervormd
Rijswijk
Hervormd
Rijswijk
Hervormd
Rijswijk

Bijzonderheden
Nieuw ingekomen

Hervormd
Rijswijk

Verhuist vanaf
Scholtenplein 20.
Blijft ingeschreven
bij onze gemeente.
Nieuw ingekomen

Hervormd
Rijswijk
Hervormd
Rijswijk
Hervormd
Rijswijk

Nieuw ingekomen
Nieuw ingekomen
Verhuist vanaf
Hoefselaan 6
Uitgeschreven

Nieuw ingekomen
Verhuist vanaf De
Geer 24. Blijven
ingeschreven bij
onze gemeente.

Werkvakantie Roemenië 2016
Op 26 januari zijn we bij elkaar geweest voor een informatie avond over de werkvakantie naar
Roemenië. In totaal waren er ongeveer 25 belangstellenden aanwezig vanuit de hervormde kerk in
Giessen en Rijswijk. Op maandag 8 februari kwamen we opnieuw bij elkaar om een aantal details
van deze werkvakantie te bespreken. Naar aanleiding van hiervan zijn er een aantal zaken
veranderd.
- gezien het stijgen van de prijs van de vliegtickets kwamen we tot de conclusie dat het beter was
om toch eerder de tickets te gaan boeken dan oorspronkelijk de planning was (men kon zich
opgeven tot 22 februari). Begin deze week (15-18 februari) willen we de tickets gaan boeken. Dat
betekent niet dat je je niet meer kunt opgeven, maar wel dat de kans aanwezig is dat je ticket dan
wat duurder zal zijn (en uiteraard afhankelijk van de beschikbaarheid).
Wil je dus graag mee met de werkvakantie? Meld je je dan komende week aan bij
aliengroenenberg@hotmail.com. Je ontvangt dan zsm meer informatie over de werkvakantie en de
te boeken vlucht. Als je je later aanmeldt zal worden bekeken of het nog mogelijk is om met
dezelfde vlucht mee te gaan.
- de reis zal plaatsvinden van 27 juli tot 8 augustus.
- gezien het aantal belangstellenden is het ook mogelijk om mensen uit je familie of kennissenkring
mee te nemen.
Bij vragen kun je ook mailen naar aliengroenenberg@hotmail.com Ik ben de komende 2 weken op
Lesbos om medische hulp te verlenen aan de bootvluchtelingen, maar ik zal proberen om de mail
zsm te behandelen. Groeten, Alien Groenenberg
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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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