Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 30 oktober 2016
Ochtenddienst: 9.30 uur Gezinsdienst
Voorganger : De heer J.L. den Toom,

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. G. van der Linden,

te Giessenburg

te Waalwijk

Organiste
: Miranda Smits
M.m.v. Activoband o.l.v. Jos Bataille
Thema: "Gods weg met Jozef"
Liturgie aanwezig

Organiste
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Ps. 8:1,3 en 4
Schriftlezing: Daniel 1
Tekstlezing: Daniel 1:8
Thema: ”Trouw aan de God van het Woord!”

Kindernevendienst voor de onderbouw.
Thema: ‘Jozef maakt zich bekend aan zijn broers’ (Gen. 43-45)
Collecten : 1st Najaarszendingscollecte – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Pastorie
Kerkauto : Wim Duizer  441687
Koffiedrinken: Er is koffie drinken na de Ochtenddienst. We zien u/jou graag komen.
AGENDA:
Bijbelleesrooster
30-okt psalm125, 31-okt 2 Kon.24:8-25:12, 1-nov 2 Kon.25:13-30, 2-nov 1 Joh.1:1-4,
3-nov 1 Joh.1:5-10, 4-nov 1 Joh.2:1-6, 5-nov 1 Joh.2:7-11 45, 6-nov psalm 90.
Maandag 31 okt.
18.30 tot 19.45 uur
19:45

Club Groep 5/6:
Gesprekskring in de Maaszaal

Dinsdag 1 nov.
I.v.m. dankdag geen Follow Me
Samen aan tafel voor alleenstaanden.

12:00 - 12:15

Woensdag 2 nov. Dankdag
I.v.m. dankdag geen club
14:00
PCOB afd. Giessen Rijswijk. in de Nijenburcht te Rijswijk
19:30 Dankdag voor gewas en arbeid
Voorganger : Ds. D.M .Heikoop
Aanvangslied : Psalm 67 vers 3
Schriftlezing : Lukas 17: 11-19
Organist
Collecte
Kerkauto

: Timo van den Berg
: Kerkrentmeesters (1 collecte)
: Wim Duizer  441687

Donderdag 3 nov.
20:00

Be Connected bij Jantine v/d Nat, Polstraat 51a, Wijk en Aalburg

Vrijdag 4 nov.
13:30 tot 14:45

Club groep 3 en 4

Zondag 6 november Voorbereiding Heilig Avondmaal
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Annette S en Marit
Middenbouw : Wendy en Willeke
Bovenbouw : 1e zondag v/d maand
Crèche
: Diane Duizer, Emily Duizer en Jacoline van Boggelen
Collecten
: 1ste Kerk in Actie - 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerkauto
: Ochtend: Hille Hooghiemstra 442686 Avond: Ko Kraaij 442825
Medeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
Personalia Gereformeerde Kerk
Broeder Dirk van Vugt (Den Burcht 11, 4283 HA Giessen) verblijft nog in het ziekenhuis.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging Dhr. A van Vugt (Maasdijk)
Verjaardag
D.V. 5 nov. hoopt Dhr. L van Herpen (Koperwiek 45, 4284 XA) zijn 84ste verjaardag te vieren.
D.V. 7 nov. hoopt Mevr. C. Groeneveld – Smits (Zesmorgen 21, 4284EW) 81 jaar te worden.
We feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun nieuwe
levensjaar, Gods zegen toe.
PCOB afd. Giessen Rijswijk.
Woensdag 2 november is de maandelijkse ledenbijeenkomst in de Nijenburcht, Koperwiek 51 in
Rijswijk.
De heer A. Ronhaar uit Gorinchem komt vertellen over de betekenis van dieren in de oude kerk.
Aanvang 14:00 uur, ook niet leden zijn van harte welkom.
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)
Samen aan tafel voor alleenstaanden.
D.V. 1 nov. is het weer een drukke boel in de benedenzalen van de Herv. Kerk in Rijswijk.
We hebben een echt najaarsmenu op papier gezet afgelopen week.
Dat gaan we uitvoeren dinsdagmorgen en willen we u die serveren.
U bent van harte welkom (ook nieuwe gasten zijn welkom) tussen 12:00 en 12:15.
Komt u voor het eerst dan even een telefoontje naar Rika Ottevanger tel: 441131 of Hillie van
Breugel tel: 442458. Wees van harte welkom!! Chauffeurs, jullie alvast bedankt voor het halen en
brengen. Het kookteam.
Tienerbijeenkomst 6 november
Uitnodiging Tienerbijeenkomst 6 november
Wat: Tienerbijeenkomst
Wie: Tieners van de 1e, 2e en 3e klas van de middelbare school
Wanneer: Zondag 6 nov., 's morgens halverwege de kerkdienst (net als de kindernevendienst)
Waarover: Lang leve de zondag, wat een rust!
Altijd je mobieltje naast je bed - aan... Altijd online... Steeds meer rennen, springen, duiken, vallen,
opstaan en weer doorgaan... Is jouw hoofd ook wel eens overvol? Dat er gewoon even niets meer
bijpast? Dat het chaos wordt in je hoofd? Hoe kom je eigenlijk tot rust? Heeft God adviezen voor
je? Graag willen we met jullie hierover gaan nadenken.
Wij hebben een whatsappgroep van de 'Tienerbijeenkomst'. Zit je nog niet in deze groep?
Stuur dan een berichtje naar Martin (06-12 55 98 41). Tot zondag 6 november! Martin en Maaike
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Ontmoetingsmiddag voor de ouderen op 8 nov.
U bent van harte welkom op 8 nov. voor de 2de ontmoetingsmiddag van dit seizoen, die gehouden
wordt in het Dijkhuis in Giessen. Op deze middag is Dick van Toorn uit Buurmalsen in ons midden
en hij zal een power point presentatie geven over: Nederland gaat op de schop.
Hoe gevarieerd de natuur in ons landje kan zijn, van de achtertuin, op en aan het water en in
diverse landschappen. Gezien de reacties die wij hebben gehoord moet het weer een prachtige
middag worden. Het Dijkhuis is open vanaf 13.30 uur en we beginnen om 14.00 uur met koffie en
thee. En de kaartentafel is ook aanwezig.
Voor vervoer neemt u contact op met Tonny Besselink tel: 441956
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.
Nationale Bijbelzondag 2016: ‘Vier je Bijbel’
Honderden kerken in Nederland houden vandaag - Nationale Bijbelzondag - een feestelijke dienst
waarin ze stilstaan bij de Bijbel. Het thema is dit jaar ‘Vier je Bijbel’, aansluitend bij het Bijbeljaar
2016. Het Nederlands Bijbelgenootschap benadrukt daarmee hoe belangrijk het is dat de Bijbel
begrijpelijk vertaald en gemakkelijk verkrijgbaar is.
Nationale Bijbelzondag is een dag waarop kerken stilstaan bij hun inspiratiebron: de Bijbel. Het
Nederlands Bijbelgenootschap vraagt om wereldwijd mensen toegang te geven tot een bijbel in de
eigen taal. Dat kan door de projecten van het NBG in onder andere Ethiopië, Tsjernobyl en Cuba
financieel te steunen.’
Speciale Alef-editie
Voor kinderen is er onder meer een speciale bijbelzondag-editie van het kinderblad Alef.
Deze zal aan de kinderen meegegeven worden.

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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