Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 26 FEBRUARI 2017
Ochtenddienst: 9:30 uur
Voorganger : Ds. A. Naijen uit Andel
Organist
: Adriaan van Wijk
Aanvangslied : Op Toonhoogte lied 125
Schriftlezing : O.T.: Psalm 69:1-10
N.T.: Joh. 2:12-25
Tekst
: Joh. 2:15a

Avonddienst: 18:00 uur
Voorganger : Ds. C. Hendriksen uit
Woudrichem
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 27 : 2 en 7
Schriftlezing : Lucas 21 : 5 – 13 en 25 - 33

Kindernevendienst voor de onder, midden en bovenbouw.
Thema: Jezus bij de offerkist (Marcus 12:37b-44)
Kerkauto : Dik van Vugt
2327
Collecten: 1ste Plaatselijk Ouderenwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Kerk
Agenda:
Bijbel leesrooster
26-feb Psalm 15, 27-feb Spreuken 15:15-33, 28-feb Spreuken 16:1-17, 1-mrt Spreuken 16:18-33,
2-mrt Spreuken 17:1-14,3-mrt Spreuken 17:15-28,4-mrt Spreuken 18:1-8,10 zondag 5-mrt Psalm 6
Maandag 27 februari
In verband met de voorjaarsvakantie is er deze week geen club.
Dinsdag 28 februari
18:45-19.45
Deze week is er geen Follow Me .
19:00
Gebedskring bij Jennie Kant (Lijster 12)
Woensdag 1 maart
In verband met de voorjaarsvakantie zijn er deze week geen clubs.
Donderdag 2 maart
19.30
HVD vergadering bij Dineke van Tilborg. Liedbundel “Op Toonhoogte” meebrengen.
Zondag 5 maart
Kindernevendienst:

Kindercrèche:
Kerkauto:
Collecte:

Onderbouw: Annette B en Danine
Middenbouw: Dieke en Quinty
Bovenbouw: 1ste zondag v/d/ maand.
Agnes van der Nat Evi van der Nat en Leon Treffers
’s morgens Hille Hooghiemstra 442686 ’s avonds Ko Kraaij 442825
1ste Kerk in actie Binnenlands diaconaat– 2de Kerkrentmeesters –
3de Eigen predikantsplaats

Overlijden
Op zaterdag 18 februari is mevr. P. van Gammeren-Westerlaken overleden in de leeftijd van 88
jaar. De begrafenis heeft donderdag 23 februari plaats gevonden op de algemene begraafplaats
aan de Veldweg na een rouwdienst in de Hervormde kerk te Rijswijk.
Medeleven
In het Beatrix ziekenhuis verblijft mevrouw Gertje Smits-Kant. Zij is heel ernstig ziek.
Vanuit de gereformeerde kerk:
Dinsdag 21 februari is na een kort ziekbed onze broeder Kees Kant (De Rietdekker 16, 4284 VP
Rijswijk) overleden in de leeftijd van 82 jaar.

De begrafenis heeft gisteren plaats gevonden vanuit de Gereformeerde kerk in Rijswijk.
Woensdag 22 februari is eveneens na een kort ziekbed broeder Jouke Oosterling overleden in de
leeftijd van 94 jaar. (Weth. de Joodestraat 44 te Woudrichem).
De uitvaartdienst is dinsdag 28 februari om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk, waarna de
begrafenis plaats zal vinden op de Gemeentelijke Begraafplaats in Uitwijk.
Er is gelegenheid tot persoonlijk afscheid nemen en condoleren op maandag 27 februari tussen
16.00-20.00 uur in zijn woonhuis.
Verjaardag
Op vrijdag 3 maart hoopt mevr. N. Tamerus-Verheij (Zesmorgen 15 4284EW) haar 88ste
verjaardag te vieren. We feliciteren haar en alle jarigen van harte met hun verjaardag en wensen
hen, voor het nieuwe levensjaar, Gods zegen toe.
Bloemengroet
Deze week gaat de bloemengroet naar Mevr G van Oudheusden – van Haaften Zesmorgen 16
Koffiedrinken na de dienst:
Volgende week is er weer koffie drinken na de kerkdienst. We zien u/jou graag komen. De
koffieschenkers zijn Lisa en Sander.
Rock Solid
Zaterdag 4 maart 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
Solid Friends
Hi peeps! Dit weekend en volgende weekend geen SF. We zien jullie graag weer op zondag 12
maart! Een hele fijne vakantie allemaal.
Tienerbijeenkomst zondag 5 maart
Alle tieners uit de eerste, tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs, van harte welkom op
de 2e tienerbijeenkomst van dit seizoen over
Hemelvaart en Pinksteren: Jezus gaat undercover in jouw leven
Kun je vieren dat iemand waarvan je houdt weg is? Een feestje bouwen, niet als afscheid maar
nadat hij weg is? Dat is precies wat christenen met Hemelvaart doen. Dat is nog niet alles; er volgt
aansluitend nóg een feest: Pinksteren.
Ouderenmiddag/avond.
D.V. dinsdag 14 maart willen wij met de ouderen een chinese maaltijd gebruiken.
Daarna doen we nog een paar rondjes bingo. Kosten € 7.50 p.p.
U bent welkom vanaf 16.30 uur in het Dijkhuis in Giessen, we beginnen om 17.00 uur.
Opgeven ( ook voor vervoer ) doet u bij Tonny Besselink tel: 441956 voor 9 maart.
PCOB Afd. Giessen-Rijswijk
Woensdag 1 maart, is de maandelijkse ledenbijeenkomst in de Nijenburcht, Koperwiek 51 in
Rijswijk. Aanvang 14:00 uur.
Deze middag komt de heer Ad Rooms ons vertellen over het gezin XXL
Tegenwoordig is het gemiddelde aantal kinderen per Nederlands gezin ongeveer 1,7. Als mensen
vier of vijf kinderen hebben, noemen we dat al een groot gezin.
Maar vroeger was dat wel anders; huishoudens met acht kinderen of meer waren geen
uitzondering. Er kwamen zelfs families voor waar het kinderaantal de twintig passeerde.
Maar hoe ging het er nu aan toe in zo’n kinderrijk gezin?
Hoe hielden de ouders het huishouden gaande, en hoe beleefden de kinderen hun jeugd?
Het beloofd een boeiende middag te worden.
Ook niet leden zijn van harte welkom.

Luidklok
Afgelopen vrijdag is, in opdracht van de gemeente Woudrichem, de luidklok uit de kerktoren
gehaald. Er zijn gebreken aan geconstateerd. Deze luidklok is op 30 november 1949 in de
kerktoren opgehangen en heeft dus ruim 67 jaar dienst gedaan. De eerste luidklok dateerde van
1753 en heeft dienst gedaan tot januari 1943 toen de Duitsers de klok roofden voor de fabricatie
van munitie. Van juni 1943 tot oktober 1946 heeft er nog een kleiner klokje in de toren gehangen.
Toen hebben we dus ruim 3 jaar zonder klok gedaan. Nu zal het naar verwachting een paar weken
duren voordat de klok, gerepareerd en wel, weer terug is en zijn werk weer mag verrichten zoals
dat zo toepasselijk op het randschrift van de klok staat: “Wanneer ik word geluid, roep ik het
welbehagen des Heeren uit”.
Naast de reparatie van de klok wordt er binnenkort nog ander onderhoud aan de toren verricht. We
zullen u op de hoogte houden. Vriendelijke groet van de kerkrentmeesters
Oproepen voor de rommelmarkt 2017
De eerste stappen zijn weer gezet. Op D.V. zaterdag 10 juni 2017 zal onze jaarlijkse rommelmarkt
weer worden gehouden op het schoolplein van basisschool De Parel in Rijswijk. Nadere informatie
volgt t.z.t. Wel willen wij u alvast vragen om eventuele cadeau artikelen uit bijvoorbeeld uw
kerstpakket, waar u niets mee doet, voor ons apart te willen houden. Wij denken bijvoorbeeld ook
aan de Rituals pakketjes, die in Rijswijk zijn verspreid en waarvan u denkt, wat moet ik er mee?
Wij zullen er blij mee zijn. Wilt u deze datum alvast in uw agenda noteren? Hartelijke groet van de
rommelmarkt commissie. Ammy, Diana en Marjon
Ook dit jaar willen we graag weer een kleding tent inrichten. Elk jaar is dat dankzij u een groot
succes geweest en waren we heel blij dat u uw overtollige kleding hiervoor heeft ingeleverd.
Mogen we weer een beroep op u doen ? Vanaf 1 Maart kunt u weer kleding, tassen, sieraden,
schoenen en riemen inleveren bij Agnes van der Nat ( via de Dorpsstraat te bereiken wit huis
blauwe deur ) Mocht u niet in staat zijn om het te brengen, geef dan een belletje 0183443395 dan
wordt het bij u opgehaald. Let u er wel op dat de spullen schoon en heel dus verkoopbaar zijn.
Alvast hartelijk bedankt !
Zingen in de lente:
Zondagavond 5 maart 2017 wordt door Chr. Gem. Zangvereniging “LAUDATIO” uit GiessenRijswijk een koorzangavond gehouden. Deze vindt plaats in de Gereformeerde Kerk in Rijswijk en
begint om 18.15 uur (kerk open om 17.30 uur.) Naast koorzang is er ook ruimte voor samenzang.
Komt allen! Laat de kerkdrempel geen belemmering voor u zijn. Als u met velen komt zal het een
goede en mooie zangavond worden.
Leiding gezocht club
Onlangs hebben wij al een oproep geplaatst om nieuwe clubleiding te werven. Helaas is hier nog
geen enkele reactie op gekomen. Het betreft groep 7 en 8 en het is 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 hopen dan ook dat er gemeenteleden zijn die
dit gaan overnemen zodat de clubavond voor deze jongens en meiden 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
Zegels bad textiel Spar,
Zegels over of spaart u ze niet meer ? De ouderencommissie wil ze graag ontvangen om prijsjes
aan te schaffen voor een bingomiddag. U kunt ze achterlaten in de bak in de hal die bestemd is
voor postzegels/ kaarten en koffiepunten. Alvast bedankt !

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

