Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 29 Januari 2017
Ochtenddienst: 9:30 uur
Zendingsdienst
Voorganger : Ds. L. Aangeenbrug te Well
Organiste
: Hanneke Ermstrang
Liturgie aanwezig

Avonddienst: 18:00 uur
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Psalm 118 vers 7
Schriftlezing : Nehemia 2
Tekst
: Nehemia 2 vers 1b
Thema: Wijn drinken met de Koning

Kindernevendienst voor alle groepen.
Thema : Jezus geneest de zoon van een hoveling (Johannes 4:46-54)
Collecten
Kerkauto

: 1ste Eigen zendingsproject – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Pastorie
: Wim Duizer  441687

Agenda:
Bijbelleesrooster
29-jan Psalm 9, 30-jan Exodus 6:14-27, 31-jan Exodus 6:28-7:13, 1-feb Exodus 7:14-8:15,
2-feb Exodus 8:16-28, 3-feb Exodus 9:1-12, 4-feb Exodus 9:13-35, 5-feb Psalm 16.
Zondag 29 januari
Solid Friends
Gegroet jongens en meiden! Vanavond 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. Volgende week 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.
Maandag 30 januari
18:30 – 19:45
Club Groep 5/6
19:45
Gesprekskring. De koffie staat klaar in de Maaszaal.
Dinsdag 31 januari
19:00
Gebedskring bij Jennie Kant, (Lijster 12)
18:45 -19:45
Folow Me in het jeugdhonk van de Kerk
Woensdag 1 februari
15:00 tot 16:15
Club groep 3/4
18:45 tot 20:00
Club groep 7/8
PCOB afdeling Giessen Rijswijk.
Woensdag 1 februari is er de maandelijkse ledenbijeenkomst in De Nijenburcht, Koperwiek 51 in
Rijswijk. Aanvang 14:00 uur. De middag staat in het teken van koorzang. Mannenkoor Onderling
Genoegen uit Nieuwendijk heeft in 2016 het Oratorium “Schepping” van Johan Bredewoudt
uitgevoerd. Door middel van een CD opname, welke ondersteund wordt door bijpassende beelden,
wordt u meegenomen door het scheppingsverhaal, zoals dat in Genesis beschreven wordt.
Het verhaal is alom bekend, laat u verrassen door de inspirerende presentatie.
Niet leden ook van harte welkom.

Woensdag 1 februari
19.30 – 20.00 uur Bezinningsbijeenkomst.
Vandaag, zondag 29 januari, begint de voorbereiding op het avondmaal wat we als gemeente
mogen vieren op zondag 5 februari. In deze week van voorbereiding wordt u van harte uitgenodigd
om woensdagavond de bezinningsbijeenkomst te bezoeken. De invulling van de bezinning is wat
aangepast en zal voor iedereen een goede bijdrage leveren in deze voorbereidingsweek. Ook de
begintijd is aangepast. We mogen ons als gemeente dankbaar bewust zijn van het voorrecht de
dood van onze Verlosser en Zaligmaker op deze wijze te gedenken. Zijn er voor u redenen die het
aangaan aan het heilig avondmaal in de weg staan, dan kunt u contact opnemen met predikant of
wijkouderling.
Vrijdag 3 februari
Rock Solid - Sirkelslag
Vrijdag 3 februari doen we met Rock Solid mee met Sirkelslag 2017. Het thema is dit jaar 'Sterk en
Dapper'. Sirkelslag is een online spel en wordt door meer dan 500 jeugdgroepen in heel Nederland
gelijktijdig gespeeld. Jullie gaan daarbij de strijd aan met deze groepen. Vanaf 19:00 uur zijn jullie
welkom in de Hervormde Kerk in Rijswijk. Wees op tijd want klokslag 19:30 uur begint Sirkelslag.
Om 22:00 uur is het ongeveer afgelopen.
Sirkelslag - Voedselbank
De tieners van Rock Solid doen dit jaar weer mee met Sirkelslag. Het thema is dit jaar 'Sterk en
Dapper' en de jongeren gaan op reddingsexpeditie. Een van de opdrachten hiervoor is om
(houdbaar) voedsel te verzamelen. Al het voedsel dat wordt verzameld, wordt uiteindelijk naar de
voedselbank in Sleeuwijk gebracht. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig. Het zou leuk zijn als u
vrijdag 3 februari langs komt en iets meeneemt voor de voedselbank. Deze opdracht zal rond
20:00 uur plaatsvinden in de Hervormde Kerk in Rijswijk.
Tot vrijdag, de tieners en leiding van Rock Solid
Zaterdag 4 februari
Mannenontbijt
Op D.V. zaterdag 4 februari is er weer een mannenontbijt. Het onderwerp van deze morgen is:
‘Wandelen in het licht’. Wat is dat en hoe doe je dat? Kees van Tilborg zal hierover een inleiding
houden. Het ontbijt is van 8.00 tot 10.00 uur in de Maaszaal (koffie klaar vanaf 7.45 uur). Alle
mannen, ook als je nog niet eerder geweest bent, zijn hartelijk welkom. Opgave bij: Huib van
Anrooij (442660) of ds. Heikoop (tel. 443418).
Zondag 5 februari
Ochtend: Viering Heilig Avondmaal, Ds. D.M. Heikoop
Avond: Voortzetting en dankzegging H.A., Ds. D.M. Heikoop
Kindernevendienst voor onder en middenbouw
Onderbouw
:
Middenbouw :
Bovenbouw : 1e zondag van de maand
Kindercrèche : Elike Treffers, Sandra van Tilborg en Marielle Oudshoorn
Collecten: 1ste Avondmaalscollecte – 2de Kerkrentmeesters –3de Eigen Predikantsplaats
Kerkauto : Ochtend: Hille Hooghiemstra 442686 Avond: Ko Kraaij 442825
Meeleven
Mevr. Ank van de Kooij (van Ballegooijenhof) verblijft nog in het Beatrixziekenhuis.
Personalia Gereformeerde Kerk
Zuster Joke Biesheuvel wordt maandag 30 januari opgenomen in het ziekenhuis en zal een zware
operatie ondergaan.
Zuster Aartje Smits- Vos verblijft nog op kamer 548 in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem om
verder aan te sterken van een longontsteking.

Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Dhr. I. Hak (Mr.J.N. Scholtenplein 30, 4284EK)
Geboorte
Bij Renco en Antoinette Paans is op 24 Januari een zoon geboren zijn naam luid Job Hendrik
Hij is het broertje van Hanna en Juda hun adres is (Hoefselaan 12, 4284EL).
Huwelijksjubileums
D.V. 2 februari hopen Dhr. en Mevr. van Anrooij- Smits (Gherstkamp 26, 4284ET) 55 jaar getrouwd
te zijn en D.V. 3 februari hopen Dhr. en Mevr. van Vugt- Hobo (Drie Zalmen 1, 4284EN) 50 jaar
getrouwd te zijn. We feliciteren de beide echtparen van harte en bidden hen Gods leiding en
nabijheid toe voor de toekomst.
Avondmaalscollecte Fiets voor een huis !
De collecte deze keer is bestemd voor Woord en Daad.
Het interkerkelijk team van Christenen uit het land van Heusden en Altena, zamelen geld in voor
het bouwen van huizen in Bangladesh. Jaarlijks heeft dit land te kampen met overstromingen
waardoor mensen hun huis kwijt raken. Voor meer info: www.fietsvooreenhuis.nl
Deze collecte van harte bij u aanbevolen.
Bouw van één huis. Onderdak voor gezinnen in Bangladesh
Wonen in een comfortabel huis is voor de meeste Nederlanders heel vanzelfsprekend. We vinden
het gewoon dat we een plaats hebben waar we beschermd worden tegen storm, regen of hitte. Dat
we ‘s nachts kunnen slapen en niet opgejaagd worden. Maar we vinden het niet gewoon dat we
moeten waken om onszelf of onze kinderen te beschermen tegen criminaliteit. Dat we een toilet
hebben en er drinkwater uit de kraan komt. Voor mensen in ontwikkelingslanden ziet het leven er
anders uit en lijkt het onmogelijk om een huis te bezitten. Woord en Daad wil het leven van die
mensen veranderen en zorgen dat ze een goed onderkomen krijgen.
Woord en Daad wil met het bouwen van de huizen een bijdrage leveren aan het bestrijden van de
armoede. Een huis betekent voor mensen meer dan alleen een dak boven het hoofd en
comfortabelere leefomstandigheden. Een huis draagt ook bij aan de verbetering van de
gezondheid, de veiligheid, de economische ontwikkeling en met een eigen huis wordt het respect
en de eigenwaarde van mensen vergroot.
Wat kost een huis in Bangladesh en hoe werkt een microhypotheek?
Een huis in Bangladesh kost tussen de € 1.000,- en € 1.500,- Arme families krijgen het huis niet
zomaar gratis. Dat blijkt in de praktijk geen duurzame hulp te zijn. Beter is om een voor hen
betaalbare huizenlening aan te bieden, waarmee ze het grootste deel van de bouw kunnen
financieren. Daarbij is het niet zo dat iedereen zomaar in aanmerking komt voor een huizenlening.
Eerst moet men bewezen hebben goed om te kunnen gaan met zakelijke microkredieten voor de
eigen business. Als blijkt dat men de geleende bedragen steeds netjes terugbetaalt en er een
redelijk vast maandinkomen is, kan men in aanmerking komen voor een micro-hypotheek van

€ 1.500 met een looptijd van 6 jaar en een rentepercentage van 6% per jaar. Met een
dergelijke hypotheek en een eigen bijdrage van 30-40% kan men de bouw van het huis financier
Een groot voordeel van deze hypotheek-constructie is ook dat na 6 jaar het totale bedrag is
afgelost en weer opnieuw uitgezet kan worden voor de bouw van een huis. Op die manier kunnen
dus met die ene € 1.500,- meerdere huizen worden gebouwd en dus meerdere families worden
geholpen! Iedere deelnemer aan Fiets voor een Huis brengt minimaal € 1.000,- sponsorgeld mee
voor de bouw van één huis. De resterende € 500 komt uit co-financiering (subsidies, investering
van bedrijven).
Waarom Bangladesh?
Bangladesh is één van de dichtstbevolkte landen ter wereld. In dit land leven 150,5 miljoen
mensen. Daarvan moeten 47 miljoen van minder dan 1 dollar per dag rondkomen. Oorzaken van
deze armoede zijn onder andere overbevolking en natuurrampen. Jaarlijks heeft Bangladesh te
kampen met overstromingen waardoor mensen hun huis kwijt raken. Woord en Daad wil dit
tegengaan en bouwt huizen die bestand zijn tegen dit natuurgeweld. Bert den Hartog, Team
Altena, www.fietsvooreenhuis.nl

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, hoe 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!

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

