Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 13 november 2016
Morgendienst: 9.30 uur
Heilig Avondmaal
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Psalm 43 vers 3
Schriftlezing : Efeze 3 14 – Efeze 4 vers 16
Tekst
: Efeze 3 18 en 19a
Thema
: Christus grote liefde

Avonddienst: 18.00 uur
Voortzetting en dankzegging H.A.
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Hans van Oudheusden
Aanvangslied : OTH 298 vers 1
Schriftlezing : Ruth 2
Tekst
: Ruth 2 vers 14c

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: Het sterven van Jakob (Genesis 49)
Collecten
Kerk auto

: 1ste Kerk in Actie - 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
: Gerrit van Drunen 442971

Agenda
Bijbel leesrooster
13-nov psalm 51, 14-nov 1 Joh.4:1-6, 15-nov 1 Joh.4:7-16, 16-nov 1 Joh.4:17-21, 17-nov 1 Joh.5:1-5,
18-nov 1 Joh.5:6-12, 19-nov 1 Joh.5:13-21, 20-nov Jes.26:1-19.

Maandag 14 nov.
18:30 tot 19:45
20:00

Club Groep 5/6
Consistorie vergadering

Dinsdag 15 nov.
18:45-19:45

Follow Me in het jeugdhonk van de kerk.

Woensdag 16 nov.
18:45 – 20:00
Club groep 7/8
19.30
Bijbelkring bij Rina van Andel
Donderdag 17 nov.
20:00 - 22:00
Bijbelkring Nehemia bij Heidi Kant (Wilgenhof 18, Giessen)
20:00
Be Connected bij Sander en Annette (Koekoek 7)
Vrijdag 18 nov.
13:15 - 14:30 uur

Club groep 3/4

Zaterdag 19 nov.
Inzameling rommelmarktspullen.
Zaterdag 19 november houden we weer een rommelmarktinzameling. Tussen 10.30 uur en 12.00
uur 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

Zaterdag 19 november Winterfair
Alle voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Zaterdag 19 november zal de jaarlijkse winterfair
worden gehouden. Vanaf 14.00 tot 18.00 uur bent u van harte welkom voor: demonstratie en
verkoop van glaskunst, woondecoraties, bloemen en planten, huisgemaakte advocaat, kaas (vers
van het mes), spelletjes met coole prijzen voor de kinderen etc.. U kunt genieten van een bakje
koffie met eigen gemaakte taart, koek en nog meer lekkers. Wie meer van een hartig hapje houdt,
saucijzenbroodjes, rookworst met of zonder broodje of een kop erwtensoep zullen te verkrijgen
zijn. Natuurlijk kunt u ook taart of een liter erwtensoep mee naar huis nemen. Vanaf 19.30 uur zal
worden gestart met het Rad van Avontuur met leuke prijzen, zoals vleesschotels, vlaaien,
fruitmanden en nog veel meer. Rond 22.30 uur zal worden afgesloten met de trekking van de huis
aan huis loten.
Zondag 20 november
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw
: Hanneke en Annette B
Middenbouw : Dieke en Joelle
Bovenbouw : Arie
Crèche
: Winanda Kant, Dingena Versteeg en Ria van Ballegooijen
Collecten: 1ste Plaatselijk Ouderenwerk - 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
Kerkauto
: Teus Smits 441445
Meeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
Personalia Gereformeerde Kerk
Broeder Goos van Herpen (Meidoornhof 20, 4285 DJ Woudrichem) is voor onderzoek
opgenomen in het Beatrixziekenhuis (Kamer 341 Oost, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem).
Verhuisd
Afgelopen week zijn Dhr. G van Stigt en Mevr. J van Stigt– van Tilburg beiden verhuisd.
Dhr. van Stigt verblijft in de Altenahove en Mevr. van Stigt is gaan wonen in de Lemmenskamp te
Woudrichem.
Verjaardagen
D.V. 20 November hoopt Mevr. E. van Herpen – Geervliet (Koperwiek 45 4284 XA) 81 jaar te
worden. We feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun nieuwe
levensjaar, Gods zegen toe.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als groet naar Mevr. C. Kant– van Rijswijk (Enghweg 12)
Bedankt!
Allen die hun medeleven betoond hebben in welke vorm dan ook, bij het overlijden van onze Chris
willen wij u allen hartelijk bedanken. Uit aller naam Fam. Kant en Fam. Peskens
Solid Friends
Hi iedereen, volgende week zondag (20/11) gaan wij onze beste beentjes voor zetten. Wat kunnen
wij goed doen voor onze medemens? Zoek even het volgende filmpje op YouTube: Africa let’s go
crazy, om alvast in de sfeer te komen! Tot volgende week, na de kerk @ 't Dijkhuis.
Oproep van de schoonmaakgroep.
Wij zijn dringend op zoek naar iemand die 1 x in de 4 weken op woensdag van 9:00 tot ong.10:30,
wil meehelpen met het schoonmaken van het kerkgebouw?
Inlichtingen: Hillie van Breugel tel: 442458, hillievanbreugel@kpnmail.nl
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VROUWENMIDDAG 24 NOVEMBER
Donderdagmiddag 24 november hopen we weer een vrouwenmiddag te houden van 13.1515.00 uur in de Maaszaal van onze kerk. Deze middag komt huisarts Jacomien Zwemer vertellen
over donorschap, een actueel onderwerp vanwege het Tweede Kamer-akkoord over een nieuw
systeem voor donorregistratie.
Dit keer hoeft men geen high tea-hapjes mee te nemen; de commissie zorgt voor iets lekkers bij
de koffie/thee. In plaats daarvan willen we van iedereen nu een bijdrage vragen van € 2,- om iets
meer budget op te bouwen voor de onkosten.
Wees welkom en neem gerust een vriendin of familielid mee!
Graag vooraf opgeven bij Heidi Kant (441144 of Heidi@kantoliehandel.nl) of Gerlinda Kant
(441632 of gerlinda23.GK@gmail.com).
Oproep voor een heater
Voor zaterdag 19 november zijn wij op zoek naar een heater, waarvan wij gebruiken zouden
mogen maken tijdens onze winterfair. Wie kan ons hieraan helpen? We horen het graag. Laat het
even weten via tel. 442049 of mail marjon31arie@ziggo.nl of spreek een van ons aan.
Namens de winterfaircommissie, Ammy, Diana en Marjon

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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