N i e u w s b r i e f Hervormde

Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 16 oktober 2016
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. M.L.W. Karels,
te Veenendaal
Organiste
: Miranda Duizer
Aanvangslied : psalm 99: 1, 2 en 3
Schriftlezing : Micha 6: 1-8 en
Matteüs 25: 31-46
Thema: Leef het goede leven!

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. A. Naijen te Andel
Organist
: Jeroen de Weerdt
Aanvangslied : Ps. 8:1,3 en 4
Schriftlezing : Daniel 1
Tekstlezing : Daniel 1:8
Thema: ”Trouw aan de God van het Woord!”

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: De droom van de farao (Genesis 41)
Collecten
Kerkauto

: 1ste Werelddiaconaat– 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
: Teus Smits 441445

Agenda:
Bijbelleesrooster:
16-okt psalm 42, 17-okt 2 Kon.16:1-20, 18-okt 2 Kon.17:1-23, 19-okt 2 Kon.17:24-41,
20-okt 2 Kon.18:1-16, 21-okt 2 Kon.18:17-37, 22-okt 2 Kon.19:1-19 43, 23-okt psalm 143.
Deze week geen clubs i.v.m. herfstvakantie
Dinsdag 18 okt.
VAKANTIE BIJBEL CLUB GIESSEN-RIJSWIJK
Om 13:30 zijn alle kinderen die op de basisschool zitten welkom bij de Gereformeerde Kerk in
Rijswijk, entree € 2,00.
Donderdag 20 okt.
20:00
Be Connected bij Reinier en Denise (Jagerspad 17)
Zondag 23 oktober
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Jolanda en Hanneke
Middenbouw : Joëlle en Dieke
Bovenbouw : Caroline
Crèche
: Carolien Kant, Heidi Kant en Mirjam Vos
Collecten
: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk– 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud orgel
Kerkauto
: Dik van Vugt 442327
Meeleven
Mevr. F. van Anrooij – van der Velden is vrijdag 14 Okt. opgenomen voor een operatie in het 2
Stedenziekenhuis in Tilburg, en moet daar enkele dagen blijven.
En Dhr. A. van Vugt (Maasdijk) verblijft in het Beatrixziekenhuis.
Bloemen
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar fam. Sterkenburg (Koperwiek 38)
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Bedankt!
Langs deze weg willen wij iedereen die op welke wijze dan ook belangstelling heeft getoond,
tijdens de ziekte en bij het, overlijden van mijn man, onze vader, schoonvader en opa hartelijk
bedanken.
Fam. Kolff
Verjaardag
Op D.V. 23 okt. hoopt Dhr. W van Tilborg (Vijfmorgen 9, 4284EA)) zijn 86ste verjaardag te vieren.
En D.V.24 okt. hoopt Mevr. J. Pullen – Dekker (Vijfmorgen 4, 4284EA) 80 jaar te worden.
We feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen voor hun nieuwe levensjaar,
Gods zegen toe.
VAKANTIE BIJBEL CLUB GIESSEN-RIJSWIJK
Nog 2 nachtjes slapen, en dan is het zover: VAKANTIE BIJBEL CLUB GIESSEN-RIJSWIJK.
De opzet is dit jaar iets anders. Het is dit jaar alleen op dinsdag 18 oktober 2016.
Om 13.30u zijn alle kinderen die op de basisschool zitten welkom bij de Gereformeerde Kerk in
Rijswijk, entree € 2,00. En breng gerust vriendje/vriendinnetje/neefje/nichtje mee!
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.
We kijken uit naar een mooie dag, tot eer van God. Tot 18 oktober allemaal!
Leiding Vakantie Bijbel Club Giessen - Rijswijk
Solid Friends
Hee allemaal, gisteren hebben we een gezellige startavond gehad. Volgende week zondag
hebben wij weer een thema voor jullie voorbereid. Wat dit thema precies inhoudt, lees je volgende
week op de nieuwsbrief! Tot zondag 23 oktober @ 't Dijkhuis.
Rock Solid weekend
Beste tieners van Giessen en Rijswijk, Op 21 en 22 oktober is het dan zover het 'Rock Solid
weekend' in de Hervormde kerk in Rijswijk!! Geef je eigen op voor donderdag 20 oktober
bij de Rock Solid leiding, stuur een mailtje naar martin.westerlaken@icloud.com of bel of app
Martin via 06-12 55 98 41. Het weekend begint op vrijdag vanaf 17:00 uur en op zaterdag is het
rond 20:00 uur afgelopen. Vergeet ook je vrienden en vriendinnen niet op te geven voor
het weekend.
Groetjes, de Rock Solid leiding, Adrielle, Sander, Jelle, Arno, Pieter Jan, Erik, Jonathan, Martin
Gezinsdienst
Zondag 30 oktober is er weer een gezinsdienst. Dit keer met het thema: “Gods weg met Jozef”.
Jozef heeft leren inzien dat Gods hand in de geschiedenis te zien is. Zelfs de familiegeschiedenis,
hoe inktzwart, jaloers, zondig en leugenachtig die is. Alles wat er gebeurde in het leven van Jozef
behoorde tot Gods plan.
Over het thema “Gods weg met Jozef zal De heer den Toom uit Giessenburg met
ons gaan nadenken. We lezen daarbij Genesis 45: 1-15.
Deze dienst zal muzikaal worden begeleid door de Activoband o.l.v. Jos Bataille.
Ook de kinderen van de kindernevendienst die deze zondag hun verhaallijn van Jozef afsluiten
zullen een leuke bijdrage hebben in de dienst.
We zien er naar uit jullie allemaal weer te ontmoeten, ook na de dienst. Om gezellig (na) te praten
onder het genot van koffie of thee. Groet, de gezinsdienstcommissie.
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Van de zendingscommissie.
Het project Kalenderwerk Stichting Interkerk is afgerond.
U allen hartelijk bedankt voor de giften in de zendingsbussen.
Ons nieuwe project is voor het werk van Agape en de gift van € 500. = wordt gebruikt voor
Streetlink. Nella Olieman uit Nieuwendijk zet zich in voor de straatjeugd in Rotterdam.
Dit project van harte bij u aanbevolen.
0uderenwerk.
Wilt u onderstaande berichtje goed bewaren,
verdere mededelingen vind u t.z.t. op de nieuwsbrief en in de kerkbode.
Agenda 2016/2017
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
Vele handen maken lichtwerk.
Aanstaande zaterdag 22 oktober is er weer een ploeg vrijwilligers bezig met de tuin rondom de
kerk van 09.00 uur tot ze klaar zijn meestal is dat rond half twaalf met tussendoor een bakje koffie.
En omdat vele handen licht werk maken en denk je nou daar wil ik ook wel aan mee helpen kom
dan zaterdag eens even kijken aan de kerk wat er zo al gedaan word of nog te doen is.
schoonmaken goot bij stoep, schoonmaken putten, heg langs kerkhof knippen, bomen snoeien,
knotwilgen bijknippen, knotwilgen knotten, onkruid uit tuin en parkeerterrein, bijwerken split op
parkeerterrein, onderhoud tuin voorzijde kerk, snoeien (rode) struiken, bijhouden struiken etc.,
opruimen blad bomen, schoonmaken goten en diversen activiteiten
Namens de kerkrentmeesters Joost van Gammeren.
Verzoek van de schoonmaakbrigade.
We zouden het zeer op prijs stellen dat iedereen die gebruikmaakt van de zalen en keuken het
volgende ter harte neemt. Afval scheiden: plastic en sap pakken in de afvalemmer voor plastic.
Kartonnen verpakkingsmateriaal helemaal plat gevouwen in de dozen in de stookruimte.
Glas in de kratten onder het koffiezetapparaat. Al het overige in de afvalemmer voor restafval.
Ook wordt er nog al eens vergeten de verwarming uit te zetten.
Stoelen langs de wand opstapelen niet hoger dan 4 stoelen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Oproep
Het is nog vroeg maar wij als oliebollen team zijn op zoek naar gemeenteleden die het team willen
versterken. Bij deze zijn we met nadruk op zoek naar iemand die de verkoopsters wil coördineren,
dit werk is jarenlang door Annie Hakkers gedaan, maar zij heeft aangegeven hiermee te stoppen.
Meld je aan bij Jan Kant 442560 of Wim Duizer 442607.
Wij hopen dat we op medewerking kunnen rekenen.

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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