Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

3de Advent
ZONDAG 11 december 2016
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. G.J. Wolters,
te Almkerk
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Ps.24 vers 4 en 5
Schriftlezing : Matth. 3

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Wim Bevelander
Thema : 'Humor en de Bijbel'

kindernevendienst voor alle groepen. Thema: God beschermt Ruth (Ruth en Matteüs 1: 5)
: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Eigen Predikantsplaats
: Gerrit van Drunen 442971
Vandaag branden drie kaarsjes,
de
drie vlammetjes van licht
3 kaarsje wordt aangestoken door: Rosalie Vink
vertellen van het Kind dat komt,
is dát geen mooi bericht?
Uitleg Bloemstuk: Het Licht breekt door!!!
Op de derde advent breekt het Licht van Gods Koninkrijk door: Beloofd is Beloofd.
De kleur van de schikking is roze, steeds dichter naar het Licht. In de schikking is een boog
verwerkt deze staat voor bescherming, zoals Ruth deze heeft mogen ervaren, mogen ook wij
weten dat er altijd Iemand is die je behoedt en beschermt.
Hoe dichter bij Kerst, hoe minder gebroken stukjes op de spiegel.
Collecten
Kerkauto

Agenda:
Bijbel leesrooster
11-dec psalm 68:20-36, 12-dec Hab.1:1-17, 13-dec Hab.2:1-20, 14-dec Hab.3:1-19,
15-dec Sef.1:1-18, 16-dec Sef.2:1-15, 17-dec Sef.3:1-20, 18-dec psalm 130.
Zondag 11 dec.
Jeugddienst 'Humor en de Bijbel'
Zondag 11 december 2016 om 18.00 uur vindt er weer een jeugddienst plaats in de Hervormde
Gemeente in Rijswijk. Het thema van deze dienst is 'Humor en de Bijbel'. Wat valt er te lachen als
je christen bent? Hoe ver kun je gaan met grapjes? Wim Bevelander vertelt ons hier meer over en
zal met ons muziek maken. Graag nodigen wij jou uit, tot dan!
facebook.com/jeugddienstrijswijk.jeugddienst
Solid Friends
Hi guys! zondag 11 december hebben wij weer een avond voorbereid aan de hand van een thema.
We zien jullie graag rond half 8 / na de kerk @ ’t Dijkhuis te Giessen
Maandag 12 dec.
18.30 - 19:45
19:45
20:00

Club groep 5/6
Gesprekskring in de Maaszaal
kerkenraadsvergadering in de Consistorie

Dinsdag 13 dec.
18:45
20:00-21:30

Folow Me in het jeugdhonk
Discipelschapskring in de pastorie
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Dinsdag 13 dec.
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.
(voor vervoer) bij: Tonny Besselink tel: 441956
Woensdag 14 dec.
18:45 - 20:00
Club groep 7/8
19.30
Bijbelkring bij Rina van Andel
Donderdag 15 dec.
20:00 - 22:00
Bijbelkring 2 Nehemia bij Fam. Paans (Hoefselaan 12)
20:00
Be Connected bij Corline, (Vierspan 8 Almkerk)
Vrijdag 16 dec.
13:15 - 14:30

Club groep 3/4

Zaterdag 17 dec.
Inzameling rommelmarktspullen.
Zaterdag 17 december houden we weer een rommelmarktinzameling.Tussen 10:30 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
Zondag 18 dec. 4de Advent
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Annette B en Jennie
Middenbouw : Andre en Willeke
Bovenbouw : Martin
Crèche
: Corrie Kant, Sandra van Tilborg en Heidi Kant
Collecten
: 1ste Bosbranden Israël – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energie kosten
Kerkauto
: Teus Smits  441445
Meeleven
Dhr. J. Biesheuvel (Mr. J.N. Scholtenplein 32 4284 EK) is opgenomen in het Beatrixziekenhuis
In dit zelfde ziekenhuis worden deze week opgenomen Dhr. L. Redert (Nieuwstraat 6, 4284VK) en
Mevr. J. Sonnema (Dorpsstraat 7, 4284EE)
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als groet naar Mevr. W. Nieuwenhuizen– Bakker (Koperwiek 43
4284XA)
Huwelijksjubileum
D.V. 16 dec. hopen Dhr. en Mevr. Muis- ’t Lam (Gherstkamp 31, 4284ES) 50 jaar getrouwd te zijn.
We feliciteren hen met hun kinderen en kleinkinderen van harte en bidden hen Gods zegen toe
voor de toekomst.
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Bedankt.
Wij willen u allen langs deze weg heel hartelijk bedanken voor het medeleven bij het overlijden van
onze moeder, oma en overgrootoma, Mevr. T Hoeke – Kamerman.
Het heeft ons bijzonder goed gedaan dat zovelen met ons meegeleefd hebben, nogmaals hartelijk
dank. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Hoeke – Kamerman.
Bedankt.
Heel veel dank voor de hartverwarmende belangstelling bij de 90ste verjaardag van mijn man,
het doet ons elke keer weer goed dat zoveel mensen uit de gemeente hem een kaartje sturen op
zijn verjaardag. Op deze manier voelen wij ons nog steeds betrokken met de hervormde gemeente
in Rijswijk. Hartelijke groet Joost en Drika van Essen.
Meeleven fam. Bevelander
Beste mensen,
De afgelopen tijd is snel gegaan. Twaalf kuren zijn nu achter de rug en dat heeft wel gevolgen.
Toch gaat het redelijk goed en zijn we dankbaar dat we nu al weer een jaar verder zijn.
We willen u als gemeente hartelijk bedanken voor het vele meeleven en gebed.
Zondag 11 december nemen we afscheid van de Hervormde gemeente van Enter.
U begrijpt dat dit een dubbel gevoel geeft. Maar we zijn dankbaar dat we samen verder kunnen
gaan en een plekje hebben gevonden in Alblasserdam. Hier hoeven we, sociaal gezien, niet
opnieuw te beginnen. Bovendien woont Wims moeder daar. Ons nieuwe adres is vanaf 15
december: Fam. W. Bevelander, Roerdompstraat 22, 2953ER Alblasserdam. Tel. 078 2000511
Tot ziens!
Van de zendingscommissie,
D.V. 21 dec. hoopt Deborah den Toom haar 15de verjaardag te vieren. Wilt u haar een kaartje
sturen, dan is hier het adres: Deborah den Toom, Schönenhofstr. 5 -CH 8500 Frauenfeld Zwitserland.
GROTE BOSBRANDEN TEISTEREN ISRAËL.
De diaconie heeft besloten om de collecte op DV zondag 18 december te bestemmen voor deze
ramp in Israël.
Gesprekskring: Maandag 12 dec.
Verzoek om voor de mensen die in het bezit zijn van: Het Boek of het Leven deze mee te nemen
i.v.m. de hoofdstukken die we gaan lezen. We beginnen aan hoofdstuk 7 en na de pauze staan we
stil bij advent. Welkom en graag tot maandag. 19:45 staat de koffie klaar in de Maaszaal.
Club
Maandag 19 en 26 december en maandag 2 januari geen club
Woensdag 21 en 28 december en woensdag 4 januari geen club
Vrijdag 23 en 30 december en vrijdag 6 januari geen club.
Postzegels voor de handwerkgroep.
De kerstkaarten vallen weer op uw deurmat. Zou u voor ons de postzegels willen bewaren?
U kunt het beste de hele envelop in de postzegel-en kaartendoos deponeren, voor de dames die
het knipwerk verrichten is dit wel zo fijn. Kaarten waar de helft van is afgescheurd kunnen wij niet
gebruiken. De kaarten en postzegels brengen elk jaar nog veel geld op dat bestemd is voor de
zending.
Samen aan Tafel.
D.V. 20 december is er het kerstdiner voor de alleenstaanden in de Maaszaal van de Kerk te
(Rijswijk) Deze keer wordt het een 4-gangen diner die als u dit leest al op papier staat.
Het zal dus wat langer duren omdat we ook een paar kerstliederen willen zingen.
Wij verwachten u tussen 12.00 uur en 12.15 uur . Heeft u zich opgegeven en kunt u om wat voor
reden niet aanwezig zijn, dan graag even een telefoontje naar Rika tel: 441131 of Hillie tel: 442458
Nieuwe gasten zijn van harte welkom, maar wel even opgeven a.u.b. Het kookteam.
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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.
Kerk in balans eind 2016
De financiële balans van onze gemeente wordt aan het einde van het jaar opgemaakt. We willen
het jaar graag afsluiten zonder openstaande posten. Daarom vragen wij u om na te kijken of u de
Actie Kerkbalans, Solidariteitskas en abonnement Kerkklanken hebt voldaan. Wanneer dat zo is,
danken wij u. Wanneer u nog niet betaald hebt, vragen wij u dat voor 31 december 2016 te doen.
Er zijn ook gemeenteleden die bij de Actie Kerkbalans niet hebben ingeschreven en ook niet
hebben betaald. Hen vragen wij om toch een bijdrage te doen. Draagt elkanders lasten en vervul
zo de wet van Christus. Vriendelijke groet van uw kerkrentmeesters
Mutaties ledenadministratie
In de afgelopen maand november hebben de volgende mutaties in de ledenadministratie
plaatsgevonden.
Naam
Mw. C. Kraaij,
Vierspan 8, Almkerk
Dhr. A.H. de Jager,
Maasdijk 60, Rijswijk
NB

Van
Hervormd Almkerk

Naar
Hervormd Rijswijk NB

Bijzonderheden
overgeschreven

Hervormd Rijswijk NB

Hervormd
Woudrichem

overgeschreven

Aanpassingen hal
Aanstaande maandag wordt begonnen met aanpassingen aan de hal die nodig zijn voor een
betere geluidsbeheersing. De ruimte naast de kostersruimte en de gang naar de kerkzaal worden
daartoe voorzien van een verlaagd plafond. Volgens plan zal het werk 1 week duren. Op zaterdag
17 december willen we de hal en de kerkzaal weer schoonmaken. Daar zijn nog een aantal
mensen voor nodig. Wilt u meehelpen? U kunt u opgeven bij ons kostersechtpaar Hillie en Jan van
Breugel (442458) of bij Joost van Gammeren (06-29318483). Of : jlvangam@gmail.com
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 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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