Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 18 september 2016
Ochtenddienst: 9.30 uur
Gezinsdienst/startdienst winterwerk
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Miranda Duizer
Liturgie aanwezig
M.m.v. : Interkerkelijk jongerenkoor
Challenge uit Dordrecht o.l.v. Paul
Zoetemeijer

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. G.C. Lock te Uitwijk
Organist
: Hans van Oudheusden
Aanvangslied : Psalm 84: 1 en 2
Schriftlezing: 1 Korintiërs 12 vers 1 t/m 11

Kindernevendienst alleen voor de onderbouw.
Thema: Gelijkenis van de rijke man en Lazarus (Lucas 16:19-31)
Collecten: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Kerkauto: Teus Smits 441445
AGENDA:
Bijbel leesrooster
18-sep Psalm 142, 19-sep 2 Kon.6:1-23, 20-sep 2 Kon.6:24-7:2, 21-sep 2 Kon.7:3-20,
22-sep 2 Kon.8:1-15, 23-sep 2 Kon.8:16-29, 24-sep 2 Kon.9:1-13, 25-sep Psalm 146.
Maandag 19 sept.
18:30 -19:45
19:45
20:00

Club groep 5 en 6
Gesprekskring. De koffie staat klaar in de Maaszaal en Corrie zorgt voor iets
lekkers bij de koffie.
Pastoraatsvergadering in de consistorie

Dinsdag 20 sept.
18:45 – 19:45

Follow-me

Woensdag 21 sept
18:45 – 20:00
Club groep 7 en 8
Vrijdag 23 sept.
13:15 - 14:30
19:30 - 21:00

Club groep 3 en 4
Discipelschapskring in de Pastorie

Zondag 25 sept.
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Jennie en Marit
Middenbouw : Andre en Wendy
Bovenbouw : Carolien
Crèche
: Jetty Verbeek, Jeanne van Geffen en Maartje van Helden
Collecten: 1st Plaatselijk Ouderenwerk - 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
Kerkauto
: Dik van Vugt  442327
Medeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
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Nieuws uit Enter.
Bij de vorige chemokuur is een scan gemaakt. Hieruit bleek dat de uitzaaiingen met 50% zijn
geslonken! Dit stemt natuurlijk tot grote dankbaarheid en geeft weer hoop voor de toekomst!
We hebben een grote God die wonderen doet! We willen u/jullie ook hartelijk bedankt voor gebed
en meeleven! Hartelijke groet van de Bevelanders.
Bloemengroet
De bloemengroet gaat deze week naar Maartje Smits die weer thuis mocht komen.
BEDANKT!
Wat een verrassing al die mooie kaarten met felicitaties voor onze 80 en 82ste verjaardag, heel veel
dank.
Annie en Cees Hakkers.
Startavond jongeren
Op vrijdagavond 23 september ben jij van harte welkom bij de startavond voor jongeren. We
beginnen rond 17:45 uur in 't Dijkhuis te Giessen. Kom met de fiets en een lege maag, want we
fietsen naar Andel om daar op te stappen op de boot 'De Friendship'. Daar willen we met z'n allen
eten. We varen naar Wijk en Aalburg om naar het evenement The God Story in Wijk en Aalburg te
gaan (20:00 tot 22:30 uur, kijk op http://www.thegodstory.org). Rond 23:30 uur hopen we weer
terug te zijn bij 't Dijkhuis. Meld je samen met je vrienden/vriendinnen wel even aan vóór
woensdag 21 september via de Facebook
pagina: https://www.facebook.com/events/934142400024364/ of
via Martin: martin.westerlaken@icloud.com / 0612559841
The God Story
The God Story is dringend op zoek naar opbouwers en afbrekers voor de tent die neer gezet zal
worden tijdens het evenement van TGS in Wijk en Aalburg.
a.s. donderdag ochtend wordt de tent opgebouwd en zaterdag 24 september wordt de tent weer
afgebroken na het event (rond 22.00 uur zal het event afgelopen zijn). Als u/jij kan helpen dan zou
dat fijn zijn! Informatie en opgeven kan bij Denise vd Wetering (0645833197,
Denise.vantuyl@live.nl).
Wisseling bij de kindernevendienst
Na een aantal jaren voorzitter te zijn geweest van de kindernevendienst, hebben wij inmiddels
afscheid genomen van Maaike van Nimwegen. Wij willen haar bedanken voor haar inbreng. Blij
zijn wij dat André Bok zich bereid heeft gevonden om het voorzitterschap over te willen nemen.
Ook is het al even geleden dat Maartje Smits is gestopt met het penningmeesterschap. Ook haar
willen wij bedanken voor haar jarenlange inzet voor de kindernevendienst. Jenny de Fijter wil de
taak van penningmeester op zich nemen. Zowel André als Jenny zijn bekenden bij de leiding van
de kindernevendienst.
Van de handwerkgroep.
Ook de handwerkgroep gaat weer beginnen en dat zal zijn op 29 sept.
In de Maaszaal van de kerk. U bent welkom vanaf 13.00 uur en we stoppen zo rond 15.30 uur.
Op 13 okt. wordt u om 12.00 uur verwacht, meer hierover hoort u op 29 sept. van Thea.
Club
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 13.15 tot 14.30 (ipv 13.30 tot 14.45 wat eerder
vermeld stond)
Groep 5+6: maandagavond (19 september) van 18.30-19.45
Groep 7+8: woensdagavond (21 september) van 18.45 tot 20.00
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Wat doen we tijdens het club uur? 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
Ouderenwerk.
Wilt u onderstaande berichtje goed bewaren,
verdere mededelingen vind u t.z.t. op de nieuwsbrief en in de kerkbode
Agenda 2016/2017
11 okt. Op reis door Israël
ds. D.M. Heikoop Maaszaal Herv. Kerk Rijswijk 14.00 uur
8 nov. Nederland op de schop Dhr. D. v/d Toorn Dijkhuis Giessen 14.00 uur
13 dec. Kerstviering in de Kerk en het Dijkhuis Giessen 16.00 uur
14 febr. W.G. v/d Hulst
Mevr. A. Fokker Maaszaal Rijswijk 14.00 uur
14 maart Maaltijd en bingo Dijkhuis Giessen 16.00 uur
11 april Paasviering Geref. Kerk Rijswijk 14.00 uur
Juni Reisje
Winterfair op D.V. zaterdag 19 november 2016
Inmiddels is de datum voor onze jaarlijkse winterfair 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
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! De Rietdekker 18 tel: 442606 Mobiel: 06-29318483

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
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