Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 4 september 2016
Ochtenddienst: 9.30 uur
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Timo v/d Berg
Aanvangslied : Psalm 43 vers 3 en 4
Schriftlezing : Psalm 133
Tekst
: Psalm 133 vers 1
Thema : Broederlijk samen wonen

Avonddienst: 18.00 uur
Voortzetting en dankzegging H.A.
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organiste
: Miranda Duizer
Aanvangslied : Psalm 116 vers 1
Schriftlezing : Jesaja 29: 9–16 en Openb. 5
Tekst
: Jesaja 29 vers 5 en 6a
Thema : Het Lam opent de boekrol

Kindernevendienst voor onder en middenbouw.
Thema: Gelijkenis van de verontschuldigingen (Lucas 14:15-24)
Collecte: 1ste Avondmaalscollecte – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Kerk
Kerkauto : Ochtend: Hille Hooghiemstra  442686
Avond: Ko Kraaij  442825
Avondmaalscollecte.
De avondmaalcollecte is bestemd voor: “De Herberg”, Pastoraal Diaconaal Centrum in
Oosterbeek. De Herberg biedt gastvrijheid aan gemeenteleden die vaak al lange tijd veel zorgen
hebben in hun leven, en hier een korte tijd wat extra pastorale zorg en rust ontvangen.
Ook uit onze gemeente zijn er leden die hier baat bij hebben gehad en nog krijgen.
Deze collecte van harte bij u aanbevolen. Door de zendingscommissie.
Agenda
Bijbel leesrooster
4-sep Psalm 119:41-48, 5-sep Marcus 7:14-23, 6-sep Marcus 7:24-30, 7-sep Marcus 7:31-37,
8-sep 2 Kon.1:1-18, 9-sep 2 Kon.2:1-18, 10-sep 2 Kon.2:19-25, 11-sep Psalm 147.

Maandag 5 sept.
20.00 - 21.00 uur

Collectebonnen verkoop bij Dhr. W van Tilborg (Vijfmorgen 9)

Dinsdag 6 sept.
Samen aan tafel.
D.V. 6 sept. is het weer zover, dan zijn de tafels gedekt en is alles in gereedheid gebracht om u
een heerlijke maaltijd voor te zetten. De tijd gaat snel, want wij gaan deze maand het 4de jaar in
met Samen aan tafel. Wie had dat gedacht dat het zo’n succes zou worden? Dinsdag zult u zien
wat we weer hebben klaar gemaakt, en u lust het ongetwijfeld allemaal. Echte Hollandse kost en
meer verklappen we niet. Wij verwachten u tussen 12.00 uur en 12.15 uur in de Maaszaal van de
Herv. Kerk in Rijswijk . Heeft u zich opgegeven en bent u verhindert?
Wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan: Rika Ottevanger tel: 441131 of Hillie van
Breugel tel: 442458
Woensdag 7 sept.
PCOB Afd. Giessen-Rijswijk.
Na de vakantie periode is er voor woensdag 7 september weer een bijeenkomst georganiseerd
In de NIjenburcht, Koperwiek 51 in Rijswijk. Aanvang 14:00 uur
Voor de pauze worden herinneringen opgehaald aan de midweek en de dagtocht. Ondersteund
met beeld en geluid wordt dit een feest der herkenning.
Na de pauze worden 3 ronden bingo gespeeld. Naast deze activiteiten staat de persoonlijke
ontmoeting centraal. Ook niet leden zijn van harte welkom.

Woensdag 7 sept.
20:00
Vergadering van het College van kerkrentmeesters
Zondag 11 september
Kindernevendienst alle groepen
Onderbouw : Hanneke en Marit
Middenbouw : Dieke en Joëlle
Bovenbouw : Martin
Crèche
: Corrie Kant, Sandra van Tilborg en Marielle Oudshoorn
Collecten: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerkauto
: Gerrit van Drunen  442971
Meeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
Meeleven elders verblijvende gemeenteleden:
In zorginstellingen buiten de gemeente verblijven op dit moment de volgende gemeenteleden:
In De Riethorst, De Kloosterhoeve, Kloosterweg 1, 4941 EG te Raamsdonkveer verblijft mw. M.S.
Kant-van Vugt,
In De Notenhoff, Nachtegaallaantje 1, 4281 PN te Andel, app. nr. 101: verblijft mw. G. Smits-Kant,
In de Lemmenskamp, Weth. de Joodestraat 2, 4285 CD te Woudrichem: mw. P. Kant-van Tilburg,
mw. D. de Zeeuw-van Pouderoijen, dhr. J. Kant en mw. H.J. Hol-Nieuwenhuizen.
In Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC te Almkerk, verblijft mw. P.G. van Gammeren–
Westerlaken. Gulderoede Kamer 108 en Dhr. J van Essen.
In Sovak, Eikenlaan 7-11, 4254 AR te Sleeuwijk verblijft Wim van Anrooij,
Denise van Geffen, Dorpsstraat 58, verblijft in Minckelerstraat 9, 4816 AD, Breda
Mevr. W van Hattem- Vogel, verblijft in Zorgcentrum Goezate, kamer 226, Raadhuislaan 4, 4251
VS Werkendam.
Hetty Baks, st. Prisma, Eendengracht 3, 5074 MB Biezenmortel.
Mevr. T. Hoeke Kamerman verblijft in Wijkestein, Azaleastraat 26,4261 CW Wijk en Aalburg.
Dhr G. van Stigt, verblijft in verzorgingshuis " De Riethorst ", afdeling " De Leilinde ", huiskamer 1,
Venestraat 28, 4931 BP Geertruidenberg.
Maartje Smits is in pastoraal diaconaal centrum ‘De Herberg’, Pietersbergseweg 19, 6862 BT
Oosterbeek.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar mevr. Rina van Andel (Mr. J.N. Scholtenplein
12, 4284 EK)
Jarig
D.V. 6 September hoopt Dhr. M. K. Westerlaken (Gherstkamp 17) 82 jaar te worden.
D.V. 11 september hoopt Dhr. T van Helden (Burg. Mr. J.N. Scholtenplein 8) 83 jaar te worden.
en Dhr. C. Hakkers (Nieuwstraat 7) hoopt ook deze dag 82 jaar te worden,
We feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen voor hun nieuwe levensjaar,
Gods zegen toe.
Huwelijksjubileum
D.V. 7 sept. hopen Dhr. en Mevr. v/d Stelt- Vos (Kruisstraat 7, 4284EB) 25 jaar getrouwd te zijn.
We feliciteren hen met hun kinderen van harte en bidden hen Gods zegen toe voor de toekomst.
Oproep voor Rock Solid leiding
Rock Solid gaat weer van start! Wie helpt ons mee de tieners mooie avonden te bezorgen?
We zoeken leiding, M-V-V.
Spreek ons aan! Erik, Pieter-Jan, Sander, Jelle, Adiëlle, Arno en Martin
Jelle van Vugt, Van Vugt timmerwerken, Wilgenhof 26, 4283 JB Giessen, Mob: 0630583789
Mail: vanvugttimmerwerken@hotmail.com of www.jvanvugttimmerwerken.nl

Gezinsdienst
Zondag 18 September is er weer een gezinsdienst. Dit keer met het thema: “Tel je zegeningen!”.
De zomer loopt ten einde, we genieten in alle dankbaarheid nog even van de mooie dagen.
We hebben veel om dankbaar voor te zijn, de Heilige Geest helpt ons in onze dagelijkse
bezigheden en het openstaan voor God. De Zoon gaf ons verlossing en de Vader verkiest ons als
zijn kinderen.
Over het thema “Tel je zegeningen!” zal onze eigen dominee Heikoop met ons gaan nadenken.
We lezen daarbij Efeziërs 1: 1-14. Hierin wijst Paulus ons op de vele zegeningen die we van
Christus ontvangen. Het interkerkelijk jongerenkoor “Challenge” uit Dordrecht zal tijdens de dienst
enkele liederen zingen.
We hopen u en jullie allemaal weer te ontmoeten, ook na de dienst. Daarna zal het overgaan in de
startdag, genoeg tijd om gezellig (na) te praten. Groet, de gezinsdienstcommissie.
Startzondag 18 september a.s.
Net als vorig jaar is er, D.V. zondag 18 september, de startdag van het winterwerk.
Na de gezinsdienst, om 9.30 uur, willen we samen gezellig koffie drinken.
Daarna is er een kort keuze programma voor alle leeftijden:
- Johannes de Heer - orgeluurtje
- speurtocht voor de kinderen
- spelletjes voor de kleintjes
- verrassingsact van Ben voor de jongeren
- wandeling in de weilanden achter de kerk met als thema "Patrijzen in de polder"
Rond 14.00 uur willen we afsluiten met een maaltijd in de vorm van een buffet.
De kosten bedragen € 5,-- voor volwassenen.
Geef je nu op bij Winfred of Kees van Tiborg.
w-vandijk@ziggo.nl of famvantilborg@solcon.nl
appen mag ook; 06 121 95 150
Clubleiding gezocht
De start van het seizoen begint dichterbij te komen. Voor de vrijdagmiddag (tijdens het
winterwerk van 13:15 tot 14:30) ben ik nog op zoek naar één of twee gemeenteleden die mij mee
willen helpen de club te leiden. Het gaat om de jongste groep met kinderen van groep 3 en 4 van
de basisschool. We beginnen altijd met gebed en het lezen van een Bijbelverhaal. Daarna zingen
we en gaan we gezellig knutselen of iets leuks doen. Afgelopen jaren kwamen er gemiddeld 15
kinderen. Alleen is dat niet te doen. Ik hoop dat 'het team' compleet gemaakt kan worden zodat we
komend seizoen de club op vrijdagmiddag door kunnen laten gaan. Zijn er vragen of wil je mee
gaan helpen, mail dan even naar Grace@Lankhaar.com of spreek me even aan in de kerk.
Hartelijke groet, Grace Lankhaar
Operatie Andreasdienst ter voorbereiding op The God Story
Op zondagavond 11 september vindt er in Andel de regionale Operatie Andreasdienst plaats.
Dit ter voorbereiding op het event The God Story dat op 23 en 24 september wordt gehouden op
de markt in Wijk en Aalburg.
Een hele speciale dienst, waar we christenen van alle leeftijden uit allerlei kerken hopen te
ontmoeten. Er komt alvast een van de artiesten van The God Story een kort optreden geven, een
band zal ons begeleiden in aanbidding en de boodschap zal er een van bemoediging en geloof
voor het land van Heusden & Altena zijn.
Maakt u deze interkerkelijke dienst Operatie Andreas bekend in uw eigen kerk, Bijbelkring en
jeugdgroepen?
Wat: Interkerkelijke dienst Operatie Andreas Datum: zondagavond 11 september
Tijd: 18.30 uur - 20.30 uur Locatie: G.K. de Voorhof Adres: Julianastraat 24, Andel

Winterfair op D.V. zaterdag 19 november 2016
Ook al zitten we nu nog in een prachtige nazomer, de datum voor onze jaarlijkse winterfair is
bekend. Zaterdag 19 november 2016 zal deze weer worden gehouden in onze kerk. Naast de
bekende activiteiten zoals de loterij, verkoop van allerlei lekkernijen, raadspelletjes, bloemen,
snuisterijen etc. en 's avonds het rad van avontuur, zijn we op zoek naar iets vernieuwend en
daarbij hebben wij uw/jouw hulp nodig!
Wij zijn op zoek naar creatievelingen onder ons, zodat wij een kraam in kunnen richten met eigen
gemaakte spullen door gemeenteleden. Laat het ons weten als u/jij hierover een idee hebt.
Opbouwende suggesties zijn uiteraard altijd welkom. Spreek ons aan of mail naar
marjon31arie@ziggo.nl of jdsmj.westerlaken@ziggo.nl Laat ons verrassen!
Hartelijke groet namens de commissie, Ammy Besselink, Diana Westerlaken en Marjon Lankhaar

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
riekskekant@gmail.com of op papier bij: Riekske Kant, Nieuwstraat 12, Rijswijk (Tel.: 442560).
Website: Hervormde Gemeente Rijswijk: www.hervormdrijswijknb.nl

