Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 11 september 2016
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. L. van Wingerden,
te Den Bosch
Organist
: Timo v/d Berg
Aanvangslied : Psalm 65 vs. 1 en 2
Schriftlezing : Exodus 32 vs. 7-14 en
Lukas 15 vs. 11-24

Avonddienst:
18.00 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Jeroen de Weerdt
Aanvangslied : Ps. 66 vers 5
Schriftlezing : Math 24: 1 – 11 en
Openbaring 6
Thema : Het Lam opent de zegels

Kindernevendienst voor alle groepen.
Thema: Gelijkenis van het verloren schaap en de verloren penning (Lucas. 15:1-10)
Collecten
Kerkauto

: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
: Gerrit van Drunen  442971

Agenda:
Bijbelleesrooster:
11-sep Psalm 147, 12-sep 2 Kon.3:1-27, 13-sep 2 Kon.4:1-7, 14-sep 2 Kon.4:8-37,
15-sep 2 Kon.4:38-44, 16-sep 2 Kon.5:1-14, 17-sep 2 Kon.5:15-27, 18-sep Psalm 142
Dinsdag 13 sept.
19:00
Gebedskring bij Jennie Kant
19:30
Israël avond in het Dijkhuis te Giessen
Zondag 18 sept. Startdienst winterwerk
Kindernevendienst alleen voor de onderbouw
Onderbouw : Maartje en Annette S
Crèche
: Diane Duizer, Emily Duizer en Dingena Versteeg
Collecten: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Kerkauto
: Teus Smits 441445
Meeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
Bloemen
De bloemen gaan deze week als groet naar Fam. R. Kant
Jarig
D.V. 15 september hoopt Mevr. W. van Hattem-Vogel 90 jaar te worden
D.V. 16 september is Hettie Baks jarig
D.V. 19 september hoopt Mevr. T. van Wijgerden- Bos 87 jaar te worden.
We feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen voor hun nieuwe levensjaar,
Gods zegen toe.
Mededeling van de koster.
Van 20 sept. t/m 5 okt. Worden de kosterstaken overgenomen door Joost van Gammeren.
Kopieerwerk graag ruim op tijd inleveren!

Mutaties ledenadministratie
In de afgelopen maand augustus hebben de volgende mutaties in de ledenadministratie
plaatsgevonden.
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Start clubs
Hoi jongens en meisjes!
De zomervakantie is weer voorbij… het weer is nog prima, maar de scholen zijn begonnen en ook
de club gaat weer starten!
Zit je in groep 3, 4, 5, 6, 7 of 8 van de basisschool of heb je deze leeftijd en zit je op een andere
school, dan ben je van harte welkom op de volgende middag/avond:
Groep 3+4: vrijdagmiddag (23 september) van 13.30 tot 14.45
Groep 5+6: maandagavond (19 september) van 18.30-19.45
Groep 7+8: woensdagavond (21 september) van 18.45 tot 20.00
Wat doen we tijdens het clubuur? Er zal een bijbelvertelling gedaan worden en we zullen gaan
knutselen of een spel gaan doen.
Ben je nieuwsgierig geworden of heb je er net als de leiding erg veel zin in om een uurtje per week
samen te zijn? Kom dan gewoon een keertje langs om te kijken! En neem gerust je
vrienden/vriendinnen mee, ook als die niet bij ons naar de kerk komen.
Ankie, Cora, Elike, Grace, Jantine, Marian
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 van Dijk of Kees van
Tilborg. 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 13:30 tot 14:45) 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.
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

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
Website: Hervormde Gemeente Rijswijk: www.hervormdrijswijknb.nl

