Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 23 oktober 2016
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Hans van Oudheusden
Aanvangslied : Psalm 103 vers 6 en 7
Schriftlezing : Efeze 2
Tekst
: Efeze 2: 4 - 7
Thema
: Levend door Christus

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Ps 66 vers 5
Schriftlezing : Openbaring 7
Thema
: De verzegelden

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: Jozefs broers in Egypte (Gen. 42)
Collecten
Kerkauto

: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk– 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud orgel
: Dik van Vugt (442327)

AGENDA:
Bijbelleesrooster :
23-okt psalm 143, 24-okt 2 Kon.19:20-37, 25-okt 2 Kon.20:1-21, 26-okt 2 Kon.21:1-26,
27-okt 2 Kon.22:1-20, 28-okt 2 Kon.23:1-30, 29-okt 2 Kon.23:31-24:7 44, 30-okt psalm125.

Zondag 23 okt.
Solid Friends We zien jullie graag vanavond na de kerkdienst @ 't Dijkhuis in Giessen.
Maandag 24 okt.
18:30 tot 19:45

Club Groep 5/6

Dinsdag 25 okt.
17:30
19:00

Follow Me excursie verzamelen bij de kerk in Rijswijk.
Gebedskring bij Jennie Kant (Lijster 12)

Woensdag 26 okt.
18:45 tot 20:00
19:30

Club groep 7 en 8
Bijbelkring bij Rina van Andel (Mr. J.N. Scholtenplein 12)

Donderdag 27 okt.
13:00
Handwerkgroep In de Maaszaal van de kerk.
20:00
Bijbelkring Nehemia bij Dineke van Tilborg (Vijfmorgen 9)
Vrijdag 28 okt.
13.15 tot 14.30 uur
19:30

Club groep 3 en 4
Dicipelschapskring bij Anne van Drunen (Stoep 4)

Zaterdag 29 okt.
?
19:15 uur

Solid Friends
Rock Solid welkom in de Hervormde Kerk van Rijswijk.

Zondag 30 oktober Gezinsdienst
Kindernevendienst voor alleen de onderbouw
Onderbouw
: Annette B en Jennie
Crèche
: Corrie Kant, Sandra van Tilborg en Mariëlle Oudshoorn
Collecten
: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Pastorie
Kerkauto
: Wim Duizer  441687
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Overlijden
Op woensdag 19 Oktober j.l. is overleden Mevr. T. Hoeke– Kamerman op de leeftijd van 81 jaar.
Gelegenheid tot condoleren is er zaterdag 22 oktober van 19:30 tot 20:30 in Zorgcentrum
Wijkenstein te Wijk en Aalburg.
De begrafenis vindt plaats maandag 24 Oktober a.s. na een rouwdienst om 13:30 in de Hervormde
Kerk in Rijswijk.
Meeleven
Mevr. T. van Wijgerden– Bos verblijft in Altenahove afd. Guldenroede 129, Rivierenland 1,
4286 DC te Almkerk
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Mevr. F. van Anrooij – v/d Velden (Almweg )
Bedankt
Frannie van Anrooij van der Velden mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis.
Bedankt voor alle kaarten. Wim en Frannie van Anrooij.
Bedankt
Heel hartelijk bedankt voor de telefoontjes en kaarten die ik kreeg na mijn spannende operatie.
Gelukkig heb ik deze week een fijne uitslag gekregen. Groeten Daniël Pullen en familie
PERSONALIA Gereformeerde Kerk
Dirk van Vugt, Giessen, is afgelopen maandag onverwacht opgenomen in het Beatrixziekenhuis te
Gorinchem.
Solid Friends
Hi guys, vanavond hebben wij een thema-avond rondom eigenliefde. Houd jij meer van jezelf of
juist van anderen? Wat is het verschil tussen eigenliefde en egoïsme? Wat zegt de Bijbel over het
houden van jezelf? We zien jullie graag vanavond na de kerkdienst @ 't Dijkhuis in Giessen.
Volgende week zaterdag 29 oktober weten we nog niet wat we gaan doen. Houd daarom de
groepsapp en/of Facebook in de gaten wat precies de plannen worden (zoals opgeven, op de fiets
komen, geld meenemen enzo). Zit je nog niet in de groepsapp? Vraag dan even of iemand van SF
je toevoegt of app 0623953939 dat je erbij wilt en dan word je toegevoegd. See you!
Rock Solid
Komende zaterdag 29 oktober is er weer een nieuwe Rock Solid avond. Jullie zijn vanaf 19:15 uur
welkom in de Hervormde Kerk van Rijswijk. Vergeet ook je vrienden en vriendinnen niet mee te
nemen. Voor Rock Solid zijn wij nog opzoek naar vrouwelijke leiding. Dit jaar komen er vooral
meiden naar de Rock Solid avonden en de leiding op dit moment bestaat voornamelijk uit mannen.
Als je het leuk vindt om leiding te worden spreek een van ons aan of stuur een mailtje
naar martin.westerlaken@icloud.com of bel of app Martin via 06-12 55 98 41.
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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Collecte kerkrentmeesters 30 oktober 2016
De gemiddelde opbrengst van een collecte voor de kerkrentmeesters bedroeg in september€ 140.
Volgens de begroting 2016 zou dat € 175 moeten zijn. Over de periode januari tot en met

september was de gemiddelde opbrengst nog € 150. Dit betekent dat de opbrengsten
terug lopen. Als dit door blijft gaan, ontstaat op jaarbasis een tekort van meerdere
duizenden euro’s. Dat kunnen we niet gebruiken omdat ook de intekening van de Actie
Kerkbalans achterblijft bij de begroting. Omdat er ook voornemens zijn om nog
investeringen te doen, moeten we reageren op deze dreigende tekorten. In
buurgemeenten worden aan het eind van het jaar ook begrotingsacties gehouden. Wij
willen dat doen met de laatste kerkrentmeestercollectes van oktober en november door
dan een vijfeuro-collecte te houden net zoals met de Oudejaarscollecte. Deze collectes
betreffen dus de tweede collecte in de dienst. We hopen op uw begrip en medewerking in
deze. Ook deze actie is tot behoud en verdere opbouw van onze gemeente. Hartelijke
dank en vriendelijke groet van uw kerkrentmeesters.
Creatieve avond
Voor de Winterfair zijn wij op zoek naar oude kandelaren, schalen, oude potjes, vaasjes,
etc. Deze willen we namelijk gaan pimpen/opknappen op maandag 31 oktober om 19:00 in
de kerk. De spullen (van hout, steen, glas of zink) kunnen afgegeven worden bij
Marjon Lankhaar (Nachtegaal 31). Mocht dit niet lukken, neem dan even contact met ons
op. Alvast bedankt! Heb je zin om te helpen met pimpen? Laat het ons even weten!
Groeten, Denise v/d Wetering en Corline Kraaij (06-12904845 / corline-kraaij@hotmail.com)

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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