Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 25 september 2016
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. N.M. Tramper,
te Gouda
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Ps 139 vers 1 en 14
Schriftlezing: Ps.39 en Matth. 6:1 - 6 en
16– 26
Verkondiging: Ps. 39 vers 7b, 8
Tekst: ‘Kun je nog onbezorgd leven?’

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. B de Graaf,
uit Waalwijk
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : OTH 275: 1 en 5
1ste Schriftlezing
: Genesis 28: 10 - 19
2de Schriftlezing : Johannes 1: 46-52; en
Openbaring3:20– 4:6
Thema : :”De open deur in de hemel…”

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: Jozef wordt verkocht (Genesis 37)
Collecten: 1st Plaatselijk Ouderenwerk - 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
Kerkauto: Dik van Vugt  442327
AGENDA:
Bijbel leesrooster
25-sep Psalm 146, 26-sep 2 Kon.9:14-37, 27-sep 2 Kon.10:1-17, 28-sep 2 Kon.10:18-36,
29-sep 2 Kon.11:1-20, 30-sep 2 Kon.12:1-22, 1-okt 2 Tim.1:1-7, 2-okt Psalm 65
Maandag 26 sept.
18:30 – 19:45

Club groep 5 en 6

Dinsdag 27 sept.
19:00

Geen Follow Me deze week
Gebedskring bij Jennie Kant

Woensdag 28 sept.
18:45 – 20:00
Club groep 7 en 8
Donderdag 29 sept.
13:00
Handwerkgroep in de Maaszaal van de kerk.
In de verkoop hebben wij voornamelijk bloemenkaarten en (jubileum) huwelijkskaarten
20:00 - 22:00
Bijbelkring Nehemia bij de familie Heikoop
Vrijdag 30 sept..
13:15- 14:30

Club groep 3 en 4

Dankdienst
Op D.V. vrijdag 30 september hopen Huib en Dingena van Anrooij hun gouden huwelijksjubileum
te vieren. Zoon John nam het initiatief om hun dankbaarheid daarvoor ook in een kerkdienst tot
uitdrukking te brengen. We willen die middag dan ook graag een dienst houden waarin we God
willen danken voor Zijn trouw, Zijn steun en Zijn beloften die Hij ook in het leven van Huib en
Dingena heeft betoond. Het Christelijk mannenkoor ‘Altena’ o.l.v. de heer M. de Jong zal aan deze
dienst haar medewerking verlenen. De dienst begint om 15.00 uur, iedereen is hartelijk welkom.
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Zaterdag 1 okt.
Solid Friends gaat van start!
Aanstaande zaterdag 1 oktober gaat het nieuwe seizoen van Solid Friends weer van start. Wij
willen iedereen met een leeftijd van 14 t/m 17 jaar uitnodigingen om samen met ons een gezellige
avond te hebben. Om de avond goed te kunnen voorbereiden willen wij jullie vragen om jezelf op
te geven voor donderdag 29 september via een sms of whatsappje naar 0623953939. Vind alvast
onze Facebookpagina https://www.facebook.com/SolidFriendsGiessenRijswijk/ leuk, zodat je altijd
op de hoogte blijft van onze activiteiten en zet daarnaast zaterdag 15 oktober in je agenda, want
dan gaan we het nieuwe seizoen met een speciale startavond gezellig vieren. Tot snel!
Zondag 2 okt.
Kindernevendienst voor de onderbouw en middenbouw
Onderbouw :
Middenbouw :
Bovenbouw : Eerste zondag v/d maand
Crèche
: Winanda Kant, Dingena Versteeg en Ria van Ballegooijen
Collecten: 1st Christenen voor Israël - 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Kerk
Kerkauto
: Ochtend: Hille Hooghiemstra 442686 Avond: Ko Kraaij 442825
Medeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
Bloemengroet
De bloemengroet gaat deze week naar Dhr. J Westerlaken Kruisstraat 21
Verjaardag
D.V. 30 sept. hoopt mevr. P. Kant- van Tilborg in de Lemmenskamp 85 jaar te worden, en
D.V. 3 okt. hoopt dhr. J. Kant in de Lemmenskamp 85 jaar te worden.
We feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen voor hun nieuwe levensjaar,
Gods zegen toe.
Huwelijksjubileum
D.V. 30 sept. hopen Dhr. en Mevr. van Anrooij- van Hoven 50 jaar getrouwd te zijn.
We feliciteren u van harte en bidden voor u Gods leiding en nabijheid toe voor de toekomst.
Bedankt!
Na een lange periode van onderzoeken en behandelingen wil ik u allen nogmaals heel hartelijk
bedanken voor het meeleven in de vorm van kaarten, telefoontjes en bezoek. Ik ben nog niet
uitbehandeld dus wilt u in uw gebed aan mij blijven denken, dit heeft mij in de achterliggende tijd
enorm gesterkt en ook nu nog in tijd van onzekerheid. Nogmaals hartelijk dank Rina van Andel.
Bedankt!!!
“Wat groot als je dan weet dat God zal zorgen, dat hij je vasthoudt dwars door alles heen.”
Ik wil heel graag iedereen bedanken voor alle steun die ik heb gekregen tijdens mijn verblijf van 6
weken in De Herberg in Oosterbeek. Ook voor die tijd en nu nog steeds ontvang ik zoveel kaartjes,
bemoedigingen, mooie woorden en daden. Ik ben er nog niet maar wat doet dit mij goed! Ik voel
mij gedragen en gezien waardoor ik heel veel vertrouwen heb voor de toekomst.
Dank aan God voor Zijn liefde en nabijheid. Een warme groet, Maartje Smits
Winterfair op D.V. zaterdag 19 november 2016
We zijn 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
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VAKANTIE BIJBEL CLUB GIESSEN-RIJSWIJK
De voorbereidingen zijn in volle gang voor de Vakantie Bijbel Club 2016. Hebben jullie er ook weer
zin in? Wij wel :) De opzet is dit jaar iets anders. Het is dit jaar alleen op de dinsdag, dinsdag 18
oktober 2016. Om 13.30u zijn alle kinderen die op de basisschool zitten welkom bij de
Gereformeerde Kerk in Rijswijk(de kerk bij de rotonde), entree € 2,00.
Om 14.00u begint theater Poppenenmeer met een voorstelling, de ouders mogen ook blijven
kijken naar het theater, voor de ouders entree € 1,00.
Na afloop van het theater gaan we in verschillende groepen uit elkaar, waarna iedere groep zijn
eigen programma gaat doen rondom het Woord van God, knutselen, poppenkast, Bijbelverhaal,
spelletjes en nog meer...
Om 17.30u zijn de ouders/verzorgers weer welkom om samen met ons gezamenlijk afsluiten.
Tussendoor zorgen wij voor drinken, een snoepje en rond 17u gaan we met de kinderen eten.
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, bel gerust met Angelique van Tilborg 0183-442155 of stuur
een berichtje via onze facebook-pagina: facebook.com/vbcgiessen.rijswijk.
Via onze facebook-pagina houden we je ook op de hoogte van de laatste nieuwtjes.
Tot 18 oktober allemaal! Leiding Vakantie Bijbel Club Giessen - Rijswijk
Pre-marriage course
Verliefd, verloofd en (nog lang) niet getrouwd? Dan is Pre-marriage course echt iets voor jullie. De
Pre-marriage course Is voor stellen die in de aanloop naar hun huwelijk willen investeren in hun
relatie. Als je wil gaan trouwen, is deze cursus een goede voorbereiding op het huwelijk, dat zoals
we mogen verwachten een leven lang mee zal gaan! Je zult merken dat je na de cursus op een
leuke, ontspannen en leerzame manier verder naar elkaar toe bent gegroeid.
Pre-marriage course duurt vijf avonden. Tijdens deze avonden komen de volgende onderwerpen
aan de orde:
Communicatie>effectief praten en luisteren
Toewijding> tijd voor elkaar nemen, omgaan met ouders en schoonouders
Conflicten oplossen> omgaan met boosheid en vergeving
Liefde levendig houden> vriendschap en seksualiteit
Gedeelde doelen & waarden>gelijkwaardigheid en verbondenheid
De cursus wordt gegeven en aangeboden door de 3 plaatselijke kerken in Rijswijk en Giessen
De geplande data zijn de vrijdagen:
7 oktober
21 oktober
4 november
18 november
2 december
Geef je op bij Kees van Tilborg
Bel of App naar : 0612195150
Mededeling van de koster.
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 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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