Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 2 oktober 2016
Morgendienst: 9.30 uur
Voorganger : Kand. J.L. van de Voorde,
te Ridderkerk
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : OTH 171 vers 1,2 en 3
Schriftlezing : Mattheus 25 vers 1 t/m 13

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. A.B. van Campen,
te Poederoijen
Organist
: Miranda Duizer
Aanvangslied : OTH 178 vers 1 en 3
Schriftlezing : Handelingen 27

Kindernevendienst voor de onder en middenbouw.
Thema: Jozef en de vrouw van Potifar (Genesis 39)
Collecten: 1st Christenen voor Israël - 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Kerk
Kerkauto: Ochtend: Hille Hooghiemstra 442686
Avond: Ko Kraaij 442825
Agenda
Bijbelleesrooster
2-okt Psalm 65, 3-okt 2 Tim.1:8-18, 4-okt 2 Tim.2:1-7, 5-okt 2 Tim.2:8-13, 6-okt 2 Tim.2:14-26,
7-okt 2 Tim.3:1-9, 8-okt 2 Tim.3:10-17, 9-okt Psalm 109.
Maandag 3 okt.
18:30 tot 19:45
20:00-21:00
20:00

Club groep 5/6
Collectebonnen verkoop bij Dhr. W van Tilborg (Vijfmorgen 9)
Kerkenraadsvergadering in de Consistorie

Dinsdag 4 okt.
12:00 – 12:15
18:45 tot 19:45
20:00

Samen aan tafel voor alleenstaanden.
Follow me 12 tot 16 jaar in het jeugdhonk
Modoramenvergadering

Woensdag 5 okt.
18:45 tot 20:00
20:00

Club groep 7 en 8
H.V.D. vergadering bij Nel Kolff (De Geer) Op toonhoogte meebrengen!

Donderdag 6 okt.
20:00 - 22:00
20:00

Bijbelkring Nehemia
BE CONNECTED bij Corline (Vierspan 8, Almkerk)

Vrijdag 7 okt.
13:15 tot 14:30
19:30 - 21:00

Zaterdag 8 okt.
8:00

Club groep 3 en 4
Discipelschapskring bij Marloes Bataille (Kruisstraat 10)
Pre-marriage course

Mannenontbijt in de Maaszaal

Zondag 9 oktober
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Jennie en Marit
Middenbouw : Dieke en Wendy
Bovenbouw : Ria van Ballegooijen
Crèche
: Rianne van Helden, Leon Treffers en Agnes van der Nat
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Collecten
Kerkauto

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

Meeleven
Maandag 26 Sept. is Mevr. van Helden – Kant (Scholtenplein 8) gevallen, Zij heeft een scheurtje/
breukje aan de halswervel. Momenteel verblijft zij in: De Hazelaar afd. Rietveld 2 kamer 14
Dr. Eijgenraamstraat 3, 5042 SE, Tilburg
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.
PERSONALIA Gereformeerde Kerk
Woensdag 28 september is bij een bedrijfsongeval een geliefde man, vader, zoon en broer, Chris
Kant, van Ballegooijenhof 1, 4284 VL Rijswijk om het leven gekomen.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Dhr. L. Redert (Nieuwstraat 6)
Huwelijksjubileums
D.V. 5 okt.. hopen Dhr. J. Kant (Lemmenskamp, Weth. de Joodestraat 2, 4285 CD te Woudrichem)
en Mevr. M.S. Kant- van Vugt (De Riethorst, De Kloosterhoeve, Kloosterweg 1, 4941EG te
Raamsdonkveer) 55 jaar getrouwd te zijn en D.V. 6 okt. hopen Dhr. en Mevr. Duister – Versteeg
(Gherstkamp 8, 4284ET) 55 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren de beide echtparen van harte en
bidden hen Gods leiding en nabijheid toe voor de toekomst.
Samen aan tafel voor alleenstaanden.
D.V. dinsdag 4 okt. staat het menu op het bord en zijn de schalen op het buffet gevuld
met een heerlijke maaltijd. Dus verwachten wij u tussen 12.00 uur en 12.15 uur in de Maaszaal
om met elkaar gezellig te eten. Bent u verhindert wilt u dan contact opnemen met Rika Ottevanger
tel: 441131. Van harte welkom !! Het kookteam
VROUWENOCHTEND/HIGH TEA 5 OKTOBER VERVALT
De vrouwenochtend a.s. woensdag 5 oktober in de Hervormde kerk van Rijswijk gaat niet door.
Betsy Heikoop zou een thema behandelen maar is, vanwege het overlijden en de begrafenis van
haar vader, verhinderd.
De volgende bijeenkomst staat gepland op donderdagmiddag 24 november; dokter J. Zwemer
komt dan vertellen over donorschap. Alle vrouwen van harte welkom!
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Solid Friends - What's in the name?
We zijn van start en dat betekent dat wij jullie hopelijk wekelijks, op een aantal vakanties na ;), zien
verschijnen op de Solid Friends. Aanstaande zondag 9 oktober vanaf 19:30 in 't Dijkhuis in
Giessen hebben wij weer een thema-avond voor jullie voorbereid. Bijnamen, doopnamen,
roepnamen, koosnaampjes of slechts een nummer, het zegt veel over wie je bent. Ook in de Bijbel
wordt God met verschillende namen benoemd. Hier gaan we het over hebben volgende week
zondag. Graag tot dan!
PS. zaterdag 15 oktober houden wij een feestelijke startavond. Als het goed is heb je hiervoor een
uitnodiging door de brievenbus gehad. Geef je voor 14 oktober op via een whatsapp/sms naar
0623953939 of een mailtje naar eline.e@live.nl
Rock Solid weekend
Afgelopen zaterdag was weer de eerste avond van een nieuw Rock Solid seizoen. Kon je er
helaas niet bij zijn, niet getreurd we hebben er nog meer op de planning staan. Maar eerst staat
het Rock Solid weekend op 21 en 22 oktober op de planning. Geef je eigen alvast op bij de Rock
Solid leiding, stuur een mailtje naar martin.westerlaken@icloud.com of bel of app Martin via 06-12
55 98 41. Meer informatie over het weekend volgt binnenkort.
Afgelopen seizoen hebben we jammer genoeg afscheid genomen van Johan van Acquoy en
Reinier van de Wetering als leiding van Rock Solid. Johan en Reinier hebben vele jaren met
plezier leiding gegeven aan de tieners. Wij willen Johan en Reinier bedanken voor hun inzet en het
doorgeven van Gods woord aan de tieners.
Lijkt het je leuk om leiding te worden van Rock Solid, wij zijn altijd opzoek naar nieuwe leiding.
Spreek een van ons aan of neem contact op met Martin. Twijfel je nog dan willen wij deze graag
voor je wegnemen door je een keertje uit te nodigen voor een Rock Solid avond.
Namens de leiding van Rock Solid, Adriëlle, Sander, Jelle, Arno, Pieter Jan, Erik, Jonathan, Martin.
Ontmoetingsmiddag Ouderen.
D.V. 11 okt. Komen wij bij elkaar in de Maaszaal van de kerk voor de 1ste ontmoetingsmiddag van
het nieuwe winterseizoen. Ds D.M. Heikoop neemt ons via een power point presentatie mee naar
Israël. Afgelopen voorjaar is er een gezelschap uit de gemeente op rondreis geweest en daar
mogen wij nu van meegenieten. Belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom . De zaal is
open vanaf 13.30 uur en we beginnen om 14.00 uur met koffie/thee en in de pauze wordt u een
drankje aangeboden. Voor vervoer neemt u contact op met Tonny Besselink tel: 441956
Van harte welkom !!!
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
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PANNENKOEKENBAKKERS/BAKSTERS GEZOCHT.
Met de Vakantie Bijbel Club willen we op dinsdag 18 oktober rond 17:00u pannenkoeken gaan
eten.
Nu zijn we nog op zoek naar mensen die voor ons thuis pannenkoeken willen bakken en rond
16:45u bij de Gereformeerde Kerk in Rijswijk willen brengen.
We hopen op voldoende aanmeldingen. Aanmelden bij Angelique van Tilborg 0183-442155 of
stuur een bericht via onze facebook-pagina: facebook.com/vbcgiessen.rijswijk
Alvast bedankt! Leiding Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk
Materiele kerkrentmeersterlijke zaken.
Voor het waarborgen van de kerktelefoon uitzending was het noodzakelijk om over te gaan naar
een andere internet provider. Tevens is er een nieuwe centrale voor de inbraakbeveiliging
geplaatst die ook via internet communiceert met de meldkamer waardoor we besparen op de
telefoonkosten. Daarnaast hebben wij van een gemeentelid een gloednieuwe gas kookplaat
gekregen welke ik in de bestaande keuken heb geplaatst ter vervanging van de oude .
Joost van Gammeren
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

(Evangelische liedbundel) Lied 413: 1, 3 en 4

1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

3 Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zand-woestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

4. Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.
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