Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 12 FEBRUARI 2017
Ochtenddienst: 9:30
Voorganger : Ds. T.J. Korten
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Gezang 10 vers 1 en 5
Schriftlezing : Mattheus 5 vers 1, 13-16
Tekst
:

Avonddienst: 18:00
Vanavond is er een jeugddienst
Liturgie is aanwezig
Thema: is het wel waar?

Jeugddienstcommissie:
De jeugddienstcommissie van de Hervormde Kerk in Rijswijk nodigt iedereen van harte uit om
vanavond om 18.00 uur naar de jeugddienst te komen. Deze jeugddienst gaat over het thema ‘Is
het wel waar?’; over geloof en twijfel. Joren IJzerman zal in deze dienst voorgaan en Christian
Verwoerd zal de muzikale medewerking verlenen. Na de dienst is er gelegenheid om samen na te
praten onder het genot van een kopje koffie/thee. Tot dan!
Een hartelijke groet vanuit de jeugddienstcommissie
Kindernevendienst voor alle groepen.
Thema: Jezus legt de wet uit (Mattheüs 5:17-26)
Collecten: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Kerkauto :Gerrit van Drunen 442971
Agenda:
Bijbel leesrooster
12-feb Psalm 18:1-20, 13-feb Galaten 3:1-5, 14-feb Galaten 3:6-14, 15-feb Galaten 3:15-18,
16-feb Galaten 3:19-24, 17-feb Galaten 3:25-4:7, 18-feb Galaten 4:8-20, 19-feb Psalm 18:21-51.
Maandag 13 februari
18:30 -19:45
Groep 5 en 6
Dinsdag 14 februari
14.00
Ouderenmiddag in de Maaszaal
18:45
Follow Me in het Jeugdhonk van de Kerk
19:00
Gebedskring bij Jennie Kant (Lijster 12)
Woensdag 15 februari
15:00 tot 16:15
Club groep 3/4
18:45 tot 20:00
Club groep 7/8
Zaterdag 18 februari
Inzameling rommelmarktspullen.
Zaterdag 18 februari 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 19 februari

19 Feb Gezinsdienst kindernevendienst voor jongste kinderen .Leiding Maartje en Iris

Kindercrèche : Jetty Verbeek, Jeanne van Geffen en Maartje van Helden
Kerkauto
: Teus Smits  441445
Collecten
: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud orgel
Medeleven
Voor zover bekend verblijft er op moment van schrijven niemand uit onze gemeente in het
ziekenhuis.
Vanuit de Gereformeerde kerk:
Dinsdag 14 februari zal zuster Jo Kant- van de Flier (De Rietdekker 16, 4284 VP Rijswijk) aan
haar knie geopereerd worden.
Haar man broeder Kees Kant, is in de afgelopen week onverwachts ter observatie in het
ziekenhuis opgenomen.
Verjaardag
D.V.20 februari hoopt mevr. L. Tuijl (Enghweg 8, 4284EM) 85 jaar te worden.
We feliciteren haar en alle jarigen die de gezegende leeftijd van 80 nog niet bereikt hebben van
harte met hun verjaardag en wensen hen, voor hun nieuwe levensjaar, Gods zegen toe.
Bloemengroet
Deze week gaat de bloemengroet naar Diane Duizer (Kruisstraat 25) die thuis kwam uit het
ziekenhuis.
Mutaties:

Naam
Dhr. Versteeg, De Geer
20
Mw. Rochat en dhr.
Korthout, Blaasbalg 2
Mw. A.H. de JongBesselink en mw. Q. De
Jong, Dorpsstraat 28
Dhr. M. Westerlaken

Van

Naar

Bijzonderheden

Maasdijk 2

Verhuisd

Hervormde gemeente
Rijswijk

Hervormd Andel,
Langenhof 22
Gherstkamp 10, Rijswijk

Verhuisd en
overgeschreven
Verhuisd

Hervormd Woudrichem,

Hervormd Rijswijk,
Onderweg 10
Protestantse gemeente
Tilburg, Goirlestraat 18d,
Tilburg
Hervormd Woudrichem,
Postweide 105,
Woudrichem
Hervormd Sleeuwijk,
Nieuwe Es 217,
Sleeuwijk

Verhuisd en
overgeschreven
Verhuisd en
overgeschreven

Dhr. M. Van den Oever,
Gherstkamp 54

Hervormd Rijswijk

Mw. T. Van Zon-van
Dijk, Maasdijk 2

Hervormd Rijswijk

Dhr. H.P.A. Sonnema,
Drie Zalmen 3

Hervormd Rijswijk

Verhuisd en
overgeschreven
Verhuisd en
overgeschreven

Verhuisd:
Mevrouw Koosje Smits is verhuisd naar den Bogerd 12 (4284EZ)
Vanuit de Lemmenskamp in Woudrichem wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en
felicitaties die ik mocht ontvangen voor mijn 95 ste verjaardag. Het was veel en hartverwarmend
waardoor ik de gedachte kreeg ze zijn Dientje nog niet vergeten. Ook iedereen bedankt die mij met
regelmaat een bezoekje brengt. Het is altijd weer fijn bekende gezichten te zien. Voor dit alles
hartelijk dank.
Dientje de Zeeuw

Rock Solid
Zaterdag 18 februari is er weer een nieuwe Rock Solid avond. Jullie zijn vanaf 19:15 uur welkom in
de Hervormde kerk in Rijswijk. Neem je vrienden en vriendinnen mee.
Groeten, De Rock Solid Leiding
Sirkelslag 2017
Afgelopen vrijdag 3 februari hebben de jongeren uit Giessen en Rijswijk meegedaan met Sirkelslag
2017. Het thema van dit jaar was 'Sterk en Dapper'. Sirkelslag is een online spel en werd door
meer dan 600 jeugdgroepen in heel Nederland gelijktijdig gespeeld. De jongeren gingen op
reddingsexpeditie om de presentator Klaas van Kruistum te redden die in de woestijn van Chili was
gestrand. Met goede topografische kennis, inzamelen van voedsel voor de voedselbank in
Sleeuwijk (dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd) en een flinke dosis kennis,
creativiteit en behendigheid hebben ze Klaas kunnen redden en zijn ze met zijn allen weer veilig
teruggekomen van de reddingsactie. De jongeren en de leiding vonden het een zeer geslaagde
avond en kijken alweer uit naar Sirkelslag 2018.
Solid Friends
Hi, hoe open ben jij over jouw leven naar de buitenwereld? Vanavond (12 februari) gaan wij het
met jullie hebben over open kaart spelen. We zien jullie graag in het jeugdhonk van 't Dijkhuis rond
half 8 / na de kerk. Wat we volgende week zaterdag 18-02 gaan doen is nog niet bekend, maar
hou de groepsapp in de gaten.
Ouderenmiddag 14 februari.
Wie kent ze niet ? Titels als ‘Rozemarijntje’, ‘ In de Soete Suikerbol, ‘Ouwe Bram “,
zullen bij velen herinneringen oproepen. De schrijver W.G. v/d Hulst, was de meester van de
Prot. Christelijke kinderlectuur. Zijn eerste boek schreef hij in 1909.
Annemarie Fokker geeft op 14 febr. een presentatie over deze schrijver en na de pauze
laat zij een documentaire zien. U kunt ook boekjes voor een kleine vergoeding bij haar kopen deze
middag.
Waar : In de Maaszaal van onze kerk.
Hoe laat: 14.00 uur.
Gastvrouw: Ineke Elshout.
Voor vervoer neemt u contact op met Tonny Besselink tel: 441956
De ouderencommissie hoopt op een goede opkomst.
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

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

