Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 9 oktober 2016
Morgendienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Ps. 42 vers 1 en 3
Schriftlezing : Ps. 118: 5 – 17 en
Efeze 1: 15 – 23
Tekst: Efeze 1 vers 19 en 20
Thema : De kracht van Christus

Avonddienst: 18.00 uur Jeugddienst
Voorganger : Ds. B.J. Mouw te Giessen
m.m.v. : `jongerenkoor Óp Weg’
uit Boven-Hardinxveld
liturgie aanwezig

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: Dromen van de schenker en de bakker (Genesis 40)
Collecten: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerkauto: Gerrit van Drunen 442971
Agenda
Bijbel leesrooster
9-okt Psalm 109, 10-okt 2 Tim.4:1-8, 11-okt 2 Tim.4:9-22, 12-okt 2 Kon.13:1-25,
13-okt 2 Kon.14:1-29, 14-okt 2 Kon.15:1-22, 15-okt 2 Kon.15:23-38, 16-okt psalm 42.
Zondag 9 okt.
19:30

Solid Friends in 't Dijkhuis in Giessen

Maandag 10 okt.
18:30 tot 19:45
19:45

Club Groep 5/6
Gesprekskring in de Maaszaal.

Dinsdag 11 okt.
14:00
18:45-19:45
19:00

Ouderenmiddag, Op reis door Israël. Door ds. D.M. Heikoop in de Maaszaal
van de Herv. Kerk te Rijswijk.
Follow Me in het jeugdhonk van de kerk
Gebedskring bij Jennie Kant, (Lijster 12)

Woensdag 12 okt.
18:45 tot 20:00
Club groep 7 en 8
20:00
Bijbelkring in de Consistorie
Donderdag 13 okt.
12:00
Handwerkgroep In de Maaszaal van de kerk.
Vrijdag 14 okt.
13:15 tot 14:30

Club groep 3 en 4

Zaterdag 15 okt. Inzameling rommelmarktspullen.
Zaterdag 15 oktober houden we weer een rommelmarktinzameling. Tussen 10:30 en 12:00 kunt u
de spullen brengen bij de loods van v/d Stelt aan de Hoofdgraaf te Andel. De spullen moeten wel
verkoopbaar zijn aan niet complete spullen hebben we niets. Wat kunnen wij niet gebruiken:
matrassen, bloempotten, grote meubelstukken (zoals bankstellen, kasten)
Als u kleine meubelstukken heeft en u twijfelt of wij dit aannemen neem dan even contact op met:
H. van Anrooy, tel: 442660. Die komt dan even langs om te kijken of we de meubels kunnen
gebruiken. Dit voorkomt dat u met de meubels naar de Hoofdgraaf komt en ze misschien weer
mee terug moet nemen. Als u echt geen kans ziet de spullen zelf te brengen neem dan contact op
met H. van Anrooy, tel: 442660, of H. van Giessen, tel: 442400
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Zaterdag 15 okt.
18:00

Solid Friends – STARTAVOND bij 't Dijkhuis in Giessen

Zondag 16 okt.
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Annette S en Maartje
Middenbouw : Denise en Andre
Bovenbouw : Arie
Crèche
: Charonne Kant, Gerlinde Kant en Wilma Koekkoek
Collecte
:1ste Kerk in Actie : Werelddiaconaat – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Kerkauto
: Teus Smits 441445
Meeleven
Woensdag 12 oktober gaat Daniël Pullen voor een operatie naar het Beatrixziekenhuis.
(dagopname).
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als groet naar Dhr. en Mevr. van Herpen (Koperwiek 45)
Bedankt
Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen, en andere presentjes.
Ook danken wij u voor de aanwezigheid in de dankdienst bij ons 50 jarig huwelijksjubileum,
dit vonden wij heel fijn.
In het bijzonder dank aan Ds. Heikoop voor het leiden van deze mooie dienst.
Ook dank aan mannenkoor Altena o.l.v. Martin de Jong, tevens dank aan de koster en de
bediening.
Het voelde als een warme deken om ons heen we zijn er stil van geworden.
De grootste dank gaat uit naar Hem die ons, ondanks ons grote verdriet staande heeft gehouden.
Dit alles namens Huib, Dingena, John, Gerlinde, Gerard, Rick en Britt.
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 !!!
Van de handwerkgroep.
Donderdag 13 okt. worden de dames van de handwerkgroep om 12.00 uur in de Maaszaal
verwacht. Als je er niet kunt zijn om 12.00 uur geef het dan even door aan Greetje, Thea of Hillie
i.v.m. inkopen voor de broodmaaltijd, we hopen een gezellige middag te hebben met elkaar.
Solid Friends - STARTAVOND voor iedereen van 14-17 jaar!!
Aanstaande zaterdag 15 oktober gaan wij het seizoen feestelijk beginnen met een speciale
startavond. We verzamelen om 18:00 bij 't Dijkhuis in Giessen om de avond lekker te beginnen
met een maaltijd. Wat we daarna gaan doen is nog een verrassing, maar het wordt sowieso
gezellig. Geef je z.s.m. en uiterlijk 14 oktober op via een whatsapp/sms naar 0623953939 of een
mailtje naar eline.e@live.nl.
Ps. vanavond (9 oktober) hebben we weer een thema voor jullie voorbereid. Dit keer gaat het over
bijnamen, doopnamen, roepnamen, koosnaampjes, een nummer en wat dat over jou zegt.
Daarnaast gaan we kijken welke verschillende namen God krijgt in de Bijbel en wat deze
betekenen. We zien jou graag vanavond na de kerk (zo rond 19:30) bij 't Dijkhuis in Giessen.
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Rock Solid weekend
Beste tieners van Giessen en Rijswijk,
Op 21 en 22 oktober is het dan zover het 'Rock Solid weekend'!!!!! 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. Vergeet ook je vrienden en
vriendinnen niet op te geven voor het weekend.
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.
Groetjes, de Rock Solid leiding, Adrielle, Sander, Jelle, Arno, Pieter Jan, Erik, Jonathan, Martin

Collectes en begrotingstekort
Op deze nieuwsbrief zijn de collecte-opbrengsten van september vermeld. De gemiddelde
opbrengst van een collecte voor de kerkrentmeesters bedraagt dan € 140. Volgens de begroting
2016 zou dat
€ 175 moeten zijn. Rekenend over de periode januari tot en met september bedraagt de
gemiddelde opbrengst nog € 150. Hieruit valt de conclusie te trekken dat de opbrengsten terug
lopen. Als deze trend blijft, ontstaat op jaarbasis een tekort van meerdere duizenden euro’s. Dat
kunnen we niet gebruiken omdat ook de intekening van de Actie Kerkbalans nog niet aan het
begrote bedrag is van
€ 66.500, de intekening is nu € 63.000. Omdat er ook voornemens zijn om nog een paar
investeringen te doen, moeten we reageren op deze dreigende tekorten. In buurgemeenten
worden aan het eind van het jaar ook begrotingscollecten gehouden. Wij willen dat ook gaan doen
met de laatste Kerkvoogdijcollectes van oktober en november door dan een vijfeuro-collecte te
houden zoals met de Oudejaarscollecte. Deze Kerkvoogdijcollectes betreffen dus de tweede
collecte in de dienst. We hopen op uw begrip en medewerking in deze.
Vriendelijke groet van de uw kerkrentmeesters

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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