Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

2e Advent
ZONDAG 4 december 2016
Morgendienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. A. Naijen te Andel
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : OTH. 63: 1 en 4
Schriftlezing : Micha 4:1-5 en
Openbaring 21:1-8
Tekstlezing: Micha 4:1-5
Thema: ”Koning van de vrede!”

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. G. van der Linden,
te Waalwijk
Organist
: Miranda Duizer
Aanvangslied : Psalm 139 : 1 en 2
Schriftlezing : Psalm 139 : 1 - 12 en
Rom. 8 : 31 - 19

Kindernevendienst voor de onder en middenbouw.
Thema: Rachab kiest voor God en houdt vol. (Jozua 2 en Matteüs 1:5)
Kerstproject:
2e kaarsje wordt aangestoken door: Janouk van Boggelen
Nu mogen er twee kaarsjes aan,
ons wachten wordt beloond.
Het wordt steeds lichter in de kerk,
het huis waarin God woont.
Collecten: 1ste Pastoraat (PKN) – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Kerk
Kerkauto : Ochtend: Hille Hooghiemstra 442686
Avond: Ko Kraaij 442825
Agenda
Bijbelleesrooster
4-dec psalm 68:1-19, 5-dec Marc.10:17-31, 6-dec Marc.10:32-45, 7-dec Marc.10:46-52,
8-dec Nah.1:1-2:3, 9-dec Nah.2:4-14,10-dec Nah.3:1-19, 11-dec psalm 68:20-36.
Zondag 4 dec.
Uitnodiging Tienerbijeenkomst
Wie:
Tieners van de 1e en 2e klas van de middelbare school
Waarover:
Waarom hebben christenen rituelen?
Koffie drinken na de kerkdienst. We zien u/jou graag komen. 1ste zondag v/d maand
Maandag 5 dec.
20:00 – 21:00

IVB. met pakjesavond geen club.
Collectebonnen verkoop bij Dhr. W van Tilborg, Vijfmorgen 9

Dinsdag 6 dec.
18:45
19:00
20:00

Follow me 12 tot 16 jaar in het jeugdhonk
Gebedskring bij Jennie Kant, (Lijster 12)
Dicipelschapskring bij Marloes Bataille (Kruisstraat 10)

Woensdag 7 dec.
10:00
18:45 tot 20:00

PCOB in de Nijenburcht, Koperwiek 51 te Rijswijk.
Club groep 7/8

Donderdag 8 dec
13:00 - 15:30
15:00

Handwerkgroep In de Maaszaal van de kerk.
HVD dagboekjes ophalen bij Nel Kolff. (De Geer)

Vrijdag 9 dec.
13:15 tot 14:30

Club groep 3/4

Zondag 11 december 3de Advent
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Jolanda en Hanneke
Middenbouw : Joëlle en Denise
Bovenbouw : Caroline
Crèche
: Carolien Kant, Leon Treffers en Mariëlle Oudshoorn
Collecten
: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
Kerkauto
: Gerrit van Drunen 442971
Meeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
Meeleven elders verblijvende gemeenteleden:
In zorginstellingen buiten de gemeente verblijven op dit moment de volgende gemeenteleden:
Mevr. M.S. Kant-van Vugt, De Riethorst, Kloosterhoeve, Kloosterweg 1, 4941 EG Raamsdonkveer
Mevr. G. Smits-Kant, De Notenhoff, app. nr. 101: Nachtegaallaantje 1, 4281 PN, Andel,
In de Lemmenskamp, Weth. de Joodestraat 2, 4285 CD te Woudrichem: mw. P. Kant-van Tilburg, mw.
D. de Zeeuw-van Pouderoijen, dhr. J. Kant, mw. H.J. Hol-Nieuwenhuizen en mw. van Stigt– van Tilburg.
In Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC te Almkerk, verblijft mw. P.G. van Gammeren– Westerlaken.
Afd. Gulderoede 108, mw. T. van Wijgerden– Bos, afd. Guldenroede 129, Dhr. J van Essen en Dhr. van
Stigt
Wim van Anrooij, Sovak, Eikenlaan 7-11, 4254 AR te Sleeuwijk
Denise van Geffen, Dorpsstraat 58, verblijft in Minckelerstraat 9, 4816 AD, Breda
Mevr. W van Hattem- Vogel, Zorgcentrum Goezate, kamer 226, Raadhuislaan 4, 4251 VS Werkendam.
Hetty Baks, st. Prisma, Eendengracht 3, 5074 MB Biezenmortel.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Mevr. J. Sonnema v/d Nat, (Dorpsstraat 7,4284EE)
Verjaardagen
D.V. 6 December hoopt Mevr. W.G. Lievaart – van Kuijk (Nieuwstraat 17, 4284 VJ) 81 jaar te worden en
D.V. 9 dec. hoopt Dhr. C. D. Boender (Maasdijk 29, 4284VB) 82 jaar te worden en op 12 dec. hoopt
Mevr. D. van Essen- Versteeg (Citadel 4285 EG Woudrichem ) 85 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 7 december komt de PCOB weer bij elkaar.
Deze morgen wordt verzorgd door Dick Tillema van 3XM, bekend van EO radio en TV.
Aanvang 10:00uur in de Nijenburcht, Koperwiek 51 te Rijswijk.
Vanaf half tien staat de koffie klaar. De morgenbijeenkomst wordt afgesloten met een stamppotmaaltijd.
Dit laatste alleen voor hen die zich aangemeld hebben.
Rock Solid
Om het einde van het jaar 2016 leuk af te sluiten gaan we op zaterdagavond 10 december gezellig met
elkaar eten. Jullie zijn dan vanaf 18:00 uur welkom in de Hervormde kerk in Rijswijk. Voor de avond
vragen we een kleine bijdrage van € 5,-. Geef je eigen wel even van te voren op via de whatsappgroep
of via martin.westerlaken@icloud.com. Neem je vrienden en vriendinnen mee.
Groeten, De Rock Solid Leiding
Kerstviering Ouderen.
D.V. dinsdag 13 dec. is er de kerstviering met de ouderen. Wij komen samen in de Herv. Kerk in
Giessen (kerk open vanaf 15.30). Aan deze bijeenkomst in de kerk werken mee: de predikanten en
Maria Rikkers en Renee Schreuders. Als we het eerste gedeelte van de liturgie gevolgd hebben, gaan
we naar het Dijkhuis waar we eerst met elkaar wat drinken en aansluitend een broodmaaltijd gebruiken
en gaan we verder met de liturgie.
Er zal ook een collecte worden gehouden voor de kosten van deze viering.
U kunt zich opgeven voor 7 december ( ook voor vervoer ) bij: Tonny Besselink tel: 441956

Kerstcollecte kindernevendienst
Tijdens de weken van advent staan er weer collectebussen achter in de Kerk. Met uw gift in deze bus
kunt u de kindernevendienst van onze gemeente ondersteunen. De opbrengst van deze collecte word
o.a. besteed aan: Kerstboeken om mee te geven 1ste Kerstdag, De methode ‘vertel het maar’, Knutsel
materialen zoals: lijm, scharen, papier etc. Wij willen deze collecte van harte bij u aanbevelen.
Wilt u uw gift liever via uw bank of giro overmaken dan kan dit uiteraard ook. Gebruik hier voor het
volgende rekening nummer: NL10FVLB0226120902 o.v.v. Diaconie Hervormde Gemeente Rijswijk
inzake kindernevendienst.
Van de kindernevendienst (1):
Afgelopen zondag zijn we op de kindernevendienst met het oefenen van de liederen voor het kerstfeest.
De komende Adventszondagen willen we hiermee doorgaan, daarom was het afgelopen zondag heel fijn
dat er zoveel kinderen aanwezig waren en willen wij aan alle ouders vragen om hun kinderen te blijven
motiveren om naar de kindernevendienst te blijven komen, zodat wij op 25 december een sprankelend
kinderkerstfeest kunnen vieren. Daarvoor willen wij u via deze weg alvast hartelijk uitnodigen.
Van de kindernevendienst (2):
Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die het leuk vinden om tijdens de dienst op zondagmorgen
leiding te geven aan de kindernevendienst. Als je dit leuk lijkt kun je contact met ons opnemen, maar als
je eerst een keer wilt kijken of je dit leuk lijkt en wilt 'proefdraaien' dan kun je dit ook altijd even bij ons
aangeven.
Wanneer je op de middelbare school zit en het leuk vind om bij de kindernevendienst te assisteren, dan
ben je ook van harte welkom.
Dus wanneer je geïnteresseerd bent in bovenstaand bericht of voor andere vragen / opmerkingen, kun je
contact opnemen met telefoonnummer 06-14137180
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

De kerkenraad wenst u allen goede en gezegende diensten toe.
Informatie voor de nieuwsbrief dient uiterlijk vrijdag 18:00 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.

