Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 15 januari 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger
: Ds. E.K. Foppen,
te Gorinchem
Organiste
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Psalm 84: 1,2
Schriftlezing
: Lukas 2: 39-52

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 66 vers 5
Schriftlezing : Nehemia 1
Tekst
: Nehemia 1 vers 4

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: ‘Nicodemus komt bij Jezus’ (Johannes 3:1-21)
Collecten
Kerkauto

: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
: Teus Smits  441445

Agenda:
Bijbelleesrooster
15-jan Psalm 4, 16-jan Lucas 5:33-39, 17-jan Lucas 6:1-11, 18-jan Lucas 6:12-16,
19-jan Lucas 6:17-19, 20-jan Exodus 1:1-22, 21-jan Exodus 2:1-25, 22-jan Psalm 3.
Zondag 15 jan.
Solid Friends
Hi guys! Vanavond hebben weer een thema voor jullie voorbereid. We zien jullie graag vanavond
om half 8 @ ’t Dijkhuis te Giessen.
Maandag 16 jan.
18:30 tot 19:45
Club Groep 5/6
20:30-21:15 Bijeenkomst voor jongeren in week van gebed in de Herv. Kerk te Rijswijk
Dinsdag 17 jan.
18:45
19:00
19:30

Follow Me, in het jeugdhonk van de kerk
Gebedskring bij Jennie Kant
Week van gebed: in de Hervormde kerk te Rijswijk.

Woensdag 18 jan.
15:00 tot 16:15
18;45 tot 20:00
19:30
19.30

Club groep 3/4
Club groep 7/8
Week van gebed: in de Gereformeerde kerk te Rijswijk
Bijbelkring bij Rina van Andel

Donderdag 19 jan.
19:30

Week van gebed: in de Hervormde kerk te Giessen

Vrijdag 20 jan.
9:30-11:30

Vrouwenochtend in de Maaszaal van de hervormde kerk in Rijswijk.

Zaterdag 21 jan.
Inzameling rommelmarktspullen.
Zaterdag 21 januari 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

Zondag 22 januari School-Gezinsdienst in Hervormde Kerk Rijswijk
Onderbouw : Annette S en Maartje
Kindercrèche : Charonne, Gerlinde en Estelle Kant
Kerkauto
: Dik van Vugt  442327
Collecten
: 1ste PKN: Catechese en Educatie – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Orgel
Meeleven
Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar mevr. W. Hartman- v/d Kaa (Rietdekker 26,
4284VP)
Jarig
D.V.19 jan a.s. hoopt Mevr. C. Kant– van Rijswijk (Enghweg 12) haar 83ste verjaardag te vieren.
We feliciteren alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun nieuwe
levensjaar, Gods zegen toe.
VROUWENOCHTEND 20 JANUARI
Vrijdag 20 jan. is er weer een vrouwenochtend/high tea in de Maaszaal van de hervormde kerk in
Rijswijk. Schrijfster Marianne Grandia zal aan de hand van dia’s vertellen over haar bezoek, enkele
jaren geleden, aan de Amish in Amerika. Dit is een orthodox protestantse groepering die heel
bewust kiest voor een christelijk leven. Religie, waarden en traditie zijn bij hen onlosmakelijk
verbonden met het dagelijks leven. De ochtend duurt van 09.30-11.30 uur. Er wordt een bijdrage
gevraagd van € 1,-- p.p. en de bedoeling is dat iedereen iets lekkers meeneemt voor bij de koffie
(hoeveelheid ongeveer wat je zelf lust).
Graag vooraf aanmelden bij Heidi Kant (441144 of heidi@kantoliehandel.nl) of Gerlinda Kant
(441632 of gerlinda23.GK@gmail.com) Van harte welkom en neem gerust een vriendin of
buurvrouw mee! De vrouwencommissie
WEEK VAN GEBED
In samenwerking met de Gereformeerde kerk Giesen/Rijswijk en de Hervormde gemeente
Giessen zullen er ook in 2017 weer gebedsavonden worden gehouden. De gebedsweek (15 t/m 22
januari 2017) zal in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. De
Duitse kerken hebben dit jaar het internationale materiaal voorbereid en daarin het thema
‘verzoening’ centraal gesteld. Stap voor stap volgt de tekst Paulus’ woorden over de liefde van
Christus die mensen drijft (2 Korintiërs 5:14-20).
Van harte uitgenodigd om één of meerdere bijeenkomsten bij te wonen:
Wijziging clubtijd groep 3 & 4
Door wijzigingen in de planning van de clubleiding zal de club voor groep 3 & 4 niet meer op
vrijdagmiddag zijn, maar op woensdagmiddag van 15:00 tot 16:15.
Verjaardag fonds
Opbrengst Verjaardag fonds 2e helft van 2016 is € 1104.20 we hadden 280 jarige, alle jarige
hartelijk dank voor het inleveren van de gevulde enveloppen. Ook de dames die gaan feliciteren
worden bedankt voor hun inzet!
Als u niet thuis bent, of de envelop niet opgehaald is kunt u hem ook in de collectezak in de kerk
doen, of op Nieuwstraat 7 in de bus doen.
Schoolgezinsdienst
Zondag 22 januari zal in onze kerk de Kerk & schooldienst plaatsvinden. We lezen dan Lukas
5:17-26 over de zieke man die door zijn vrienden naar Jezus wordt gebracht en door Hem wordt
genezen. De voorganger in deze dienst is ds. D. M. Heikoop. leerlingen van de cbs De Parel,
locatie Rijswijk, hebben de dienst mee voorbereid en zullen in de dienst diverse taken verrichten.
De leerlingen zijn, samen met hun ouders, broers en zussen en grootouders hartelijke welkom in
deze dienst.

Leiding gezocht club
Aan het einde van dit seizoen gaan na ruim 5 en 8 jaar de leidsters van de woensdagavond club
er mee stoppen. Er word dus gezocht naar nieuwe leiding voor groep 7 en 8.
Deze groepen hebben club op woensdagavond van 18.45 – 20.00 uur.
Vind je het leuk om met deze groepen van gedachten te wisselen over het geloof
en vind je het leuk om aansluitend een leuk werkje met ze te maken…..
Dan is dit echt iets voor jou !!
We hebben de afgelopen jaren de club met veel plezier gedaan en vertrouwen erop dat er
gemeenteleden zijn die dit gaan overnemen zodat er volgend seizoen de club een vervolg krijgt.
Bij interesse of als je meer wilt weten hierover kun je mailen naar marian@vangiessen.nl
Bellen mag uiteraard ook 0183 301712 Groetjes Cora den Hartog en Marian van Giessen

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

