Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 22 januari 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur
School-Gezinsdienst
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Miranda Duizer
Liturgie aanwezig

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. G.C. Lock te Uitwijk
Organist
: Jeroen de Weerdt
Aanvangslied : Psalm 67: 1 en 2
1e Schriftlezing: 1 Kronieken 29 vers 10 – 16
2e schriftlezing : Lucas 17 vers 11 – 19

Geen Kindernevendienst
Collecten : 1ste PKN: Catechese en Educatie – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Orgel
Kerkauto : Dik van Vugt  442327
AGENDA:
Bijbelleesrooster
22-jan Psalm 3, 23-jan Exodus 3:1-12, 24-jan Exodus 3:13-22, 25-jan Exodus 4:1-17,
26-jan Exodus 4:18-31, 27-jan Exodus 5:1-21, 28-jan Exodus 5:22-6:13, 29-jan Psalm 9.
Maandag 23 jan.
18:30 tot 19:45

Club Groep 5/6

Dinsdag 24 jan.
12:00-12:15
18:45
20:00

Samen aan tafel voor alleenstaande in de Maaszaal
Follow Me
in het jeugdhonk van de Kerk
Dicipelschapskring in de Pastorie

Woensdag 25 jan.
15:00 tot 16:15
18:45 tot 20:00

Club groep 3/4
Club groep 7/8

Donderdag 26 jan.
13:00
Handwerkclub in de Maaszaal
20:00 - 22:00
Bijbelkring 2 Nehemia Hoofdstuk 6 bij Janny Kant (Dorpsstraat 10a)
Vrijdag 27 jan.
9:30

Vrouwenochtend in de Maaszaal

Zondag 29 jan.
kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Jolanda en Hanneke
Middenbouw : Andre en Dieke
Bovenbouw : Caroline
Kindercrèche : Carolien Kant, Heidi Kant en Mirjam Vos
Collecten
: 1ste Eigen zendingsproject – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Pastorie
Kerkauto
: Wim Duizer  441687
Meeleven
Vrijdag 27 januari wordt Mevr. Ank van de Kooij (van Ballegooijenhof) opgenomen in het
Beatrixziekenhuis.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Mevr. R. van Gammeren (Veldweg 21)

Jarig
D.V. 30 januari hoopt Mevr. D de Zeeuw-van Pouderoijen (Lemmenskamp) 95 jaar te worden
hiermee feliciteren haar van harte met haar verjaardag en wensen haar, voor haar nieuwe
levensjaar, Gods zegen toe.
Personalia Gereformeerde Kerk
Broeder Peter van Vugt (Dorpsstraat 20, 4284 EH) is geopereerd, om verder te herstellen verblijft
hij nu in Zorghotel “Huis ter Leede”, kamer 702, Eiland 1, 4143 ER Leerdam.
Samen aan Tafel voor alleenstaanden.
D.V. dinsdag 24 jan. wordt u tussen 12.00 uur en 12.15 uur verwacht in de Maaszaal van de Herv.
Kerk in Rijswijk. Wij gaan weer ons best voor u doen om een heerlijke voedzame maaltijd voor te
zetten. Nieuwe gasten zijn van harte welkom. Heeft u zich opgegeven maar kunt u er niet zijn, dan
graag even een telefoontje naar Rika tel: 441131 of Hillie tel: 442458.
Wij verwachten u tussen 12.00 uur en 12.15 uur.
Vrouwenochtend
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
Solid Friends
Gegroet jongens en meiden! Volgende week zondag, 29 januari, willen wij het met jullie hebben
over het thema bidden. Wat is bidden volgens jou? Bid jij weleens? Zo ja, op welke
momenten? We zien jullie graag verschijnen. De week erna is het Sirkelslag! En let op!! dan is de
Solid Friends avond dus op vrijdagavond 3 februari in plaats van zaterdag. Zet het in je agenda &
be there @'t Dijkhuis.
Kaarten Handwerkgroep.
Hoewel we gestopt zijn met het maken van 3 D kaarten, gaan we nu door met fotokaarten.
De foto’s zijn afkomstig van Ria van Tilborg ( Dorpsstraat ) die prachtige plaatjes uit eigen tuin,
bij onze kerk, en denk dan aan de specht die daar vaak te horen is, de Biesbosch en gewoon
onderweg. Zij heeft ook al menige prijs gewonnen met haar foto’s. Wij hebben daar kaarten van
gemaakt die we voor de prijs die u van ons gewend bent verkopen. Niet alleen tijdens de
handwerkgroep tijden (1 keer in de 14 dagen) maar nu ook bij Liesbeth Smits Nieuwstraat 19
loop gerust bij haar binnen of bel even van tevoren tel: 441445 .
Er word nog weleens gevraagd of wij nog D.E. punten kunnen gebruiken, ja hoor die kunt u nog
steeds inleveren.
Oproep van de schoonmaakgroep.
De schoonmaakgroep is op zoek naar gemeenteleden die 1 x in de maand wil helpen van het
schoonmaken van de kerk, hoer meer er zijn des te eerder is de klus geklaard.
Het gaat om de maandagmiddag groep kunnen we zeker 2 vrijwilligers gebruiken en voor de
woensdagmorgen heeft zich nog niemand aangemeld. Dus mocht u het nieuwe jaar iets willen
doen voor de gemeente ? Is dit uw kans. Inlichtingen: Hillie van Breugel tel: 442458

Koffieschenkers gezocht
Inmiddels wennen we er aan om regelmatig na de dienst met elkaar na te
praten onder het genot van een kopje koffie. Voor het lopende jaar zoeken
we nog enkele koffieschenkers. Het gaat om de zondagochtenden van:
7 mei, 4 juni, 1 oktober, 5 november en 3 december.
Heeft u zin om te helpen? Geef u dan op bij Winfred van Dijk: 0183-443794
of via email: w-vandijk@outlook.com
Vele handen maakt licht werk!
Actie Kerkbalans 2017
Onder het thema “Mijn kerk verbindt” is de Actie Kerkbalans 2017 op 21 januari van start gegaan.
Ook onze gemeente doet aan deze landelijke actie mee. Dit jaar hebben we gekozen voor een
andere opzet. Geen A-4tje vol met cijfers maar een uitnodigende flyer waarin we tot uitdrukking
willen brengen hoe de kerk in Rijswijk verbindt.
Wanneer u een gedetailleerde begroting 2017 wilt hebben, kunt u deze aanvragen bij de
kerkrentmeesters: Ko Kraaij jh.kraaij@ziggo.nl (0183-442825) of John Westerlaken
jdsmj.westerlaken@ziggo.nl (0183-442337). De jaarrekening 2016 wordt binnenkort afgerond.
Hierover volgt later een mededeling.
Dit jaar zijn er géén acceptgirokaarten meer bijgevoegd omdat deze gaan vervallen. Op het
intekenbiljet kunt u de keuze maken hoe u wilt betalen:
zelf overschrijven via een overschrijvingskaart van uw bank of via internetbankieren;
automatische incasso van uw bankrekening.
Wanneer u hulp nodig hebt bij het invullen van het intekenformulier willen wij u daar graag bij
helpen. Neemt u dan contact met ons op, zie de hiervoor genoemde telefoonnummers.
In de komende week worden de intekenformulieren bij u bezorgd. In de week van 30 januari
worden de intekenbiljetten weer bij u opgehaald. Wilt u er alstublieft voor zorgen dat uw antwoord
dan klaar ligt voor de ophalers? We bidden tot God dat Hij deze actie wil zegenen.
Hartelijk dank voor uw medewerking. Uw kerkrentmeesters

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

