Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

4de advent
Zondag 18 december 2016
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Hans van Oudheusden
Aanvangslied : Psalm 145 vers 1
Schriftlezin : Efeze 4: 28 tot Efeze 5 vers 2
Tekst
:Efeze 4 vers 28

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. G.C. Lock te Uitwijk
Organiste
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Gezang 136: 1 en 4
Schriftlezing : : 1 Samuel 16: 1 tm 13

kindernevendienst voor alle groepen.
Thema: God vergeeft David en Batseba en schenkt hun een zoon
Collecten: 1ste Bosbranden Israël – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energie kosten
Kerkauto : Teus Smits  441445
Nu mag het vierde kaarsje aan.
4e kaarsje wordt aangestoken door: Bart van Maren
Vier lichtjes laten horen:
nog een paar nachtjes slapen,
dan wordt het Kind geboren.
Vierde advent: uitleg bloemstuk
Kleur: rose/wit
We komen steeds dichter bij Kerst, bij het Licht. het bloemstuk wordt lichter van kleur, wit met rose.
Thema is vergeving, God laat zien wat de belofte van vergeving betekent voor ons.
Wat een verdriet en verwarring kan er voortkomen uit verkeerde dingen doen of zeggen, het
gypskruid in de schikking beeldt deze verwarring uit. De witte rozen staan voor Gods trouw naar
ons toe.. Als teken van belofte is een boog in de schikking gebruikt.
Agenda:
Bijbel leesrooster
18-dec psalm 130, 19-dec Luc.1:1-17, 20-dec Luc.1:18-25, 21-dec Luc.1:26-38,
22-dec Luc.1:39-56, 23-dec Luc.1:57-66, 24-dec Luc.1:67-80, 25-dec Luc.2:1-14.
Zondag 18 dec.
Solid Friends
Hi guys! Vanavond is de laatste avond van het jaar :' ( .. En omdat kerst om de hoek staat, wordt
dat het thema van de avond. We zien jullie graag vanavond om het jaar gezellig af te sluiten.
Be there rond half 8 @ 't Dijkhuis.
Dinsdag 20 dec.
12:00 en 12:15
19:00
18:45-19:45

Samen aan Tafel
Gebedskring bij Jennie Kant, (Lijster 12)
Folow Me in het jeugdhonk

Donderdag
13:00 - 15:30

Handwerkgroep In de Maaszaal van de kerk.

Zaterdag 24 dec
Aanvang: 22:00
Kerstnachtdienst in de Gereformeerde Kerk te Rijswijk
Voorganger: Ds. H.J.K. Gierkink-van Geerenstein
Het thema van de dienst is: het LICHT van KERST.
mmv. Gospelkoor “Barechja” o.l.v. Monica de Geus
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Zondag 25 dec. 1ste kerstdag
Crèche
: Diane Duizer, Emily Duizer en Jacoline van Boggelen
Collecte : 1ste Kinderen in de Knel – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Orgel
Kerk auto : Dik van Vugt  442327
18.00 uur
Kinder Kerstfeest in de kerk groep 1 t/m 8 en alle leiding. Geen Crèche
Meeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
Personalia Gereformeerde Kerk
Na onderzoek is besloten dat Zuster Dinie Schouten- van Blanken
komende maandag met een 7e chemokuur zal beginnen.
Bloemengroet
De bloemengroet gaat deze week als bemoediging naar Dhr. J. Biesheuvel (Mr. J.N. Scholtenplein
32 4284 EK) die thuis kwam uit het ziekenhuis.
Verjaardagen
D.V. 20 december hoopt Dhr. G.B. Westerlaken, (Julianastraat 4, 4281 NR Andel) 92 jaar te
worden en D.V 22 december hoopt Dhr. R. Pullen (Vijfmorgen) 85 jaar te worden en D.V. 25
December hoopt Mevr. J.M. van Stigt – van Tilburg (Zesmorgen 4 4284 EW) haar 81ste verjaardag
te vieren We feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun nieuwe
levensjaar, Gods zegen toe.
Samen aan Tafel.
D.V. 20 december is er het kerstdiner voor de alleenstaanden in de Maaszaal van de Kerk. (
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 en 12:15uur. 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.
Chauffeurs van Samen aan tafel.
Wij zouden het prettig vinden als jullie komende dinsdag even naar binnenkomen als jullie onze
gasten weer op komen halen.
Kinder Kerstfeest
Op eerste Kerstdag vieren wij het kinder Kerstfeest. Het thema van dit jaar is: “beloofd is beloofd”.
In de weken van advent staat dit thema centraal in de verhalen op de kindernevendienst. Elke
week word er een symbool aan de boom in de Kerk bevestigd en zien we het project op deze
manier groeien. Het Kerstfeest komt dichterbij. Tijdens de viering zullen we Kerstliederen zingen,
naar het verhaal (in de vorm van een toneelstuk) gaan luisteren (en kijken). Ook zullen we tijdens
deze dienst het Kerstproject gaan afsluiten. Wij willen dit Kerstfeest dan ook graag met u samen
vieren. U word van harte uitgenodigd door de kinderen van de kindernevendienst en jeugdclub ‘de
Hoeksteen’ en alle leiding. De dienst begint om 18:00 uur in de Hervormde Kerk te Rijswijk.
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.
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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.
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
Oliebollen
Op zaterdag 31 December worden er vanaf 8:00 weer heerlijke oliebollen verkocht bij Spar Kraaij
ten bate van de Hervormde kerk in Rijswijk.

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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