Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 28 februari 2016
Ochtenddienst: 9.30 uur
Bediening Heilig Doop
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : OTH. 204
Schriftlezing : Genesis 6:5-22 en
1 Petrus 3:18-22

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. H. Klink te Hoornaar
Organist
: Hans van Oudheusden
Aanvangslied : Gezang 103: 1,3
Schriftlezing : Lukas 4: 1 -15
Tekst
: Lukas 4: 4

Kindernevendienst voor de onder en middenbouw. Bovenbouw: geen kindernevendienst ivm
Doopdienst. Thema: Juichen voor Koning Jezus (Lucas 19:29-44)
Collecten:1ste Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Kerk
Kerkauto : Dik van Vugt  442327
Agenda:
Bijbel leesrooster
28-feb Psalm 141, 29-feb Spreuken 14:20-35, 1-mrt Spreuken 15:1-14, 2-mrt Marcus 11:1-11,
3-mrt Marcus 11:12-19, 4-mrt Marcus 11:20-26, 5-mrt Marcus 11:27-33, 6-mrt Psalm 132.
Zondag 28 feb.
Solid Friends, Zondag 28 februari kruip jij in de rol van een detective. Je gaat op onderzoek uit
naar de dood van de grootste leider ooit. Je gaat dit tot de bodem uitzoeken. De juiste
hulpmiddelen liggen al klaar. Help jij ons mee in dit onderzoek? Deze 'CSI Jeruzalem' avond start
om 19:30 uur in 't Dijkhuis in Giessen.
Zaterdag 5 maart gaan we iets doen wat nog lekker even geheim blijft. Geef jezelf wel alvast even
op via Facebook of door een mailtje te sturen naar sfgiessenrijswijk@gmail.com
Maandag 29 feb.
18:30 – 19:45
19:45
20:30 - 21:15

Club groep 5/6
Gesprekskring. De koffie staat klaar in de Maaszaal.
Follow Me next 1n het Dijkhuis te Giessen

Dinsdag 1 maart
19:00
18:45 tot 19:45

Gebedskring bij Jennie Kant
Follow me 12 tot 16 jaar in het jeugdhonk

Woensdag 2 maart
18:45 – 20:00
Club groep 7 en 8
20.15
Be Connected bij Reinier & Denise van de Wetering (Jagerspad 17)
Vrijdag 4 maart
9:30 -11:30
13:15- 14:30
19:30

Vrouwenochtend in de Maaszaal
Club groep 3 en 4
Dicipelschapskring bij Mees van Pelt (Vissersdijk 18 Woudrichem)

Zaterdag 5 maart
Rock Solid
Komende zaterdag 5 maart is er weer een uitje met Rock Solid! We gaan met elkaar op pad voor
een hele leuke activiteit! Je kunt jezelf tot dinsdag 2 maart aanmelden bij de leiding of via de app
om mee te gaan. Kosten zijn €8,-- p.p., we verzamelen om 19.00uur en zijn rond 22.30uur weer
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terug bij de Hervormde kerk in Rijswijk. Verdere informatie komt via de app, hou die dus goed in de
gaten! Groeten van de leiding
Zondag 6 maart Gezinsdienst
Kindernevendienst alleen voor de onderbouw.
Onderbouw
: Jolanda D en Maartje
Kindercrèche : Sandra van Tilborg en Jeanne van Geffen
Kerkauto
: Ochtend: Wim Duizer 441687 Avond: Ko Kraaij 442825
ste
Collecten: 1 Plaatselijk Ouderenwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Overlijden
Op Dinsdag 23 Februari is Mevr. Geertrui Belia van Tilborg- van Haaften overleden in de leeftijd
van 92 jaar. De begrafenis zal plaats vinden op Zaterdag 27 Februari na een rouwdienst om 11:00
in de Hervormde Kerk te Rijswijk.
Medeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
Bloemengroet
Deze week gaan de bloemen als bemoediging naar Mevr. T van Helden– Kant (Mr. J.N.
Scholtenplein 8 4284EK)
Jarig
D.V. 3 maart hoopt Mevr. N. Tamerus-Verheij, (Zesmorgen 15, 4284EW) 87 jaar te worden.
We feliciteren haar en alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun nieuwe
levensjaar, Gods zegen toe.
Huwelijksjubileums
D.V. 1 maart hopen Dhr. en Mevr. Pullen- Ippel (Maasdijk 28, 4284VB) 50 jaar getrouwd, en
3 maart zijn Dhr. en Mevr. van Stigt- van Tilburg (Zesmorgen 4, 4284EW) 50 jaar getrouwd, en
4 maart zijn Dhr. en Mevr. van Tilburg- Wiggelaar (Zesmorgen 12, 4284EW) 50 jaar getrouwd.
We feliciteren alle echtparen van harte en bidden hen Gods leiding en nabijheid toe voor de
toekomst.
Gezinsdienst
Zondag 6 maart is er weer een gezinsdienst. Dit keer zal het thema “Iedereen is anders en samen
zijn we één” zijn. Kinderkoor “Joy for All” uit Meerkerk zal tijdens de dienst enkele liederen zingen.
Wie kent het kinderliedje van Elly en Rikkert nu niet: Dit is mijn hand en dat mijn voet, ‘k heb ze
allebei nodig… En zo is het ook in de gemeente. We zijn allemaal anders, maar met elkaar zijn we
één gemeente. We zijn allemaal verschillend, maar hoe gaan we daarmee om? Daarover zal
dominee B. de Bruin uit Andel met ons gaan nadenken. We lezen daarbij uit 1 Korinthe 12: 12-27.
We hopen u en jullie allemaal weer te ontmoeten tijdens en na de dienst.
Groet, de gezinsdienstcommissie.
Vrouwenochtend
De volgende vrouwenochtend hebben we gepland op vrijdagochtend 4 maart 2016 van 9.30 uur 11.30 uur in de Maaszaal van de kerk. Adriëlle van Berchum, uit onze eigen gemeente, is
ontwikkelingspsycholoog bij Prisma en komt ons vertellen over het thema ‘persoonlijkheid in
christelijk perspectief’. Na een inleiding op het thema door Adriëlle gaan we individueel aan de slag
met een persoonlijkheidstest en vervolgens willen we in groepjes nadenken over hoe we onze
kwaliteiten kunnen inzetten bij het werk in de gemeente. Welke (onontdekte!) kwaliteiten hebben
we en wat zijn onze valkuilen. Een boeiend thema!
Dus neem je vriendin of familielid mee en kom. Graag wat lekkers (klein) meenemen voor bij de
koffie. 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).
De vrouwenmiddagcommissie
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Kledinginzameling voor de rommelmarkt
Op zaterdag 11 juni a.s. wordt er weer een grote rommelmarkt gehouden.
Ook dit jaar willen we graag weer een kledingtent inrichten. Elk jaar is dat dankzij u een groot
succes geweest, en waren we blij dat u uw overtollige kleding hiervoor heeft ingeleverd.
Mogen we weer een beroep op u doen? Vanaf 1 maart kunt u weer kleding, tassen, sieraden,
schoenen en riemen inleveren bij Agnes van der Nat (via de Dorpsstraat te bereiken)
Mocht u niet in staat zijn om het te brengen, geef dan even een belletje dan wordt het bij u
opgehaald. Let u er wel op dat de Kleding schoon, heel en verkoopbaar is. Sokken en ondergoed
kunnen we helaas niet gebruiken. Alvast bedankt !
Verzoek : is er iemand in de gemeente die handig is om een kleding rek te maken?
Neem dan contact op met Agnes van der Nat (tel 443395) of Rika Ottevanger (441131)
Rommelmarkt
Om alvast te noteren in uw agenda:
De rommelmarkt wordt dit jaar gehouden op D.V. Zaterdag 11 juni 2016
Hierbij vragen we u om onze stichting ‘Tweede Thuis in Altena’ te ondersteunen met uw
stem.
Zoals de meesten van u wel weten, zijn we al enige tijd bezig met het realiseren van een
kleinschalige woonvoorziening voor gehandicapten, met twee paar zorgouders die aanwonend
zijn.
We zijn nu volop in voorbereiding in de organisatie en het werven van fondsen om hopelijk begin
2017 het gebouw in gebruik te kunnen nemen.
Een van de acties hierbij is geweest om ons als stichting aan te melden bij het fonds
Nederlandvooruit van de ING bank. Wij zijn uit honderden aanmeldingen vanuit de regio
Gorinchem bij de laatste 5 goede doelen geselecteerd die kans maken op €5000,-. Hier maken we
kans op door zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Per email adres kan er 1x gestemd worden.
Dus het verzoek aan u is om te stemmen vanuit zo veel mogelijk email adressen.
Ga om te stemmen naar www.ing.nl/stemnederlandvooruit , selecteer de regio Gorinchem
(postcode 4205) en breng een stem uit op onze stichting.
Op onze website (www.tweedethuisinaltena.nl) is meer informatie over de stichting en hoe u zich
kunt aanmelden als donateur of vriend van de stichting.
Alvast bedankt voor uw steun! Dini en Lex Venderbos
EO jongerendag 2016
Zaterdag 4 juni 2016 is het zover… De EO-Jongerendag! In GelreDome Arnhem staat de hele dag
Jezus centraal. Met o.a. Planetshakers, for KING & COUNTRY, Trinity, de BEAM Worshipband,
Tiemen Westerduin en een heleboel meer. Het wordt een feest en we hopen dat jij ook mee gaat!
Vanuit Andel wordt er een bus geregeld. Vol = vol. Bekijk hier het
promotiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=D634nq-yvRo
Toegangskaarten kun je tot uiterlijk 13 maart eventueel via Martin Westerlaken reserveren. Dit kun
je doen door een mail te sturen naar martin.westerlaken@icloud.com met daarin je naam,
telefoonnummer en e-mailadres. Dan weet je zeker dat we via dezelfde ingang naar binnen
kunnen. Een toegangskaartje kost € 10 (voor leden) of € 15 (voor niet-leden). Dit bedrag betaal je
zelf aan de EO. Meer informatie volgt later. De prijs voor de bus is € 11,50 per persoon. Uiteraard
kun je ook een vriend of vriendin meenemen. Het programma duurt van 13.30 uur tot 21.00 uur.
De bus uit Andel vertrekt waarschijnlijk om 10.30 uur en is rond 22.15 uur weer terug. Meer
informatie volgt later. Na 13 maart kun je je nog wel aanmelden voor een plaats in de bus. Je moet
dan wel zelf een toegangskaartje regelen via de website. Tof als je er bij bent! Het wordt weer een
mooie dag!

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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