Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

1e Kerstdag
Zondag 25 december 2016
9.30 uur Kerstdienst
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist: Dhr. C. Boogaard
M.m.v. Christelijk Mannenkoor ‘Altena’ o.l.v.
dhr. M. de Jong
Liturgie aanwezig

Kinderkerstfeest 18.00 uur
Liturgie aanwezig
Er is deze dienst geen Crèche

Collecte : 1ste Kinderen in de Knel – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Orgel
Kerkauto : Dik van Vugt  442327
Alleen s ’morgens Crèche : Emily Duizer en Jacoline van Boggelen
18.00 uur KinderKerstfeest in de kerk groep 1 t/m 8 en alle leiding. Geen Crèche
1e Kerstdag 5e kaarsje wordt aangestoken door: Ruben Kant

Agenda:

Alle kaarsen branden
Zorg dat het licht verspreid
Het licht van de geboorte
Moet schijnen wereldwijd.

Bijbel leesrooster
25-dec Luc.2:1-14, 26-dec Luc.2:15-20, 27-dec Luc.2:21, 28-dec Luc.2:22-28, 29-dec Luc.2:29-35,
30-dec Luc.2:36-40, 31-dec Luc.2:41-52, 1-jan Psalm 104
Oudejaarsdag zaterdag 31 dec.
Avonddienst 19.30 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organiste : Miranda Duizer
Kerkauto : Wim Duizer  441687
Oudejaarscollecte
In de oudejaarsdienst is er één collecte, de zogenoemde Oudejaarscollecte. Vanouds is deze
collecte voor de instandhouding van de eigen gemeente. We willen u beleefd vragen om in deze
collecte 5 euro te doneren of, als dat kan een veelvoud daarvan.
Uw kerkrentmeesters
Zondag 1 Januari 2017 10.00uur Kerkdienst
Crèche
: Riekske Kant
Kerkauto : Ochtend: Hille Hooghiemstra 442686

Avond: Ko Kraaij 442825

Meeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
Bloemengroet
De bloemengroet gaat deze week als bemoediging naar dhr. C.M. Kant (Koperwiek 20)
Verjaardag
D.V. 30 december hoopt Dhr. J. van der Vliet (Wethouder de Joodestraat 50, 4285CD,
Woudrichem) 80 jaar te worden waarmee we hem van harte feliciteren en wensen hem voor het
nieuwe levensjaar, Gods zegen toe.

Meeleven Fam. Bevelander
Lieve mensen,
We willen u/jullie van harte groeten en veel heil en zegen toewensen voor vandaag, morgen en
daarna. God kwam als een mensenkind in deze donkere wereld om ons pad te verlichten en ons
toekomst te geven. Aan Zijn hand kunnen we onze weg veilig verder gaan.
Wij hebben de 11e afscheid genomen van Enter en wonen nu in Alblasserdam.
(Roerdompstraat 22, 2953ER)
Dat we deze stap samen hebben kunnen maken, maakt ons natuurlijk erg dankbaar.
De chemokuren in Duitsland gaan in januari gewoon door.
En we hopen en bidden dat God dit zegent en ons nog een tijd met elkaar geeft.
Bedankt voor nog steeds zoveel blijken van meeleven van jullie kant.
Dit doet ons erg goed. Hartelijke groet van Wim en Jenny Bevelander.
Bedankt!
Wij willen iedereen bedanken die in welke vorm dan ook heeft meegeleefd bij mijn
ziekenhuisopname en bij thuiskomst.
Tevens willen wij u allen goede kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toewensen .
Jan en Magda Biesheuvel Scholtenplein 32
KinderKerstfeest
Vanavond vieren wij het kinderKerstfeest. 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.
Geen Club
Maandag 26 december en maandag 2 januari geen club
Woensdag 28 december en woensdag 4 januari geen club
Vrijdag 30 december en vrijdag 6 januari geen club.
Kerk in balans eind 2016
De financiële balans van onze gemeente wordt opgemaakt per 31-12-2016. Graag sluiten we 2016
af zonder openstaande posten. Daarom willen we u vriendelijk vragen om na te kijken of u de Actie
Kerkbalans, Solidariteitskas en abonnement Kerkklanken hebt voldaan. Wanneer u hebt betaald,
bedanken we u, als u nog niet hebt kunnen betalen, vragen we beleefd om dat voor 31 december
2016 te doen. Er zijn een aantal gemeenteleden die niet hebben ingetekend bij de Actie
Kerkbalans en ook geen bijdrage hebben gedaan. Hen vragen wij om deze keuze te
heroverwegen. Ook uw bijdrage is nodig om onze kerkelijke gemeente in stand te houden. We zien
uit naar uw reacties. Met dank en groet van uw kerkrentmeesters
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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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.
i.v.m oudejaarsdag berichten voor de nieuwsbrief van 1 Januari 2017 graag aanleveren op donderdag
29 December voor 19:00.
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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