Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

Zondag 10 december 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : kand. J.J. Hagendijk,
Rotterdam
Organist
: Jeroen de Weerdt
Aanvangslied : Gezang 1: 1 en 2
Schriftlezing : Jesaja 2:1-5 en
Romeinen 13: 8-14

Avonddienst : 18.00 uur Jeugddienst
Voorganger : ds. H.J. van Wijnen,
Nieuwegein
Thema
: ‘Heb je even voor Mij’

Gedicht
Opgezegd door: Conan Treffers
Het licht van Jezus
straalt Zijn spoor.
Twee vlammen geven
vrede door
Kindernevendienst
10 dec. Onderbouw: Hanneke en Danine, Middenbouw: Dieke en Quinty, Bovenbouw: Caroline
17 dec. Onderbouw: Jolanda en Anna, Middenbouw: Denise en Charonne, Bovenbouw: Ria
Crèche
10 december: Elike Treffers, Sandra van Tilborg, Mariëlle Oudshoorn
17 december: Wilma Koekkoek, Greta Kok, Antoinette Paans
Collecten
: 1. PKN: Pastoraat, 2. Kerkrentmeesters, 3. Eigen predikantsplaats
Kerkauto: Gerrit van Drunen, tel. 44 29 71
Kerkauto volgende week: Teus Smits, tel. 44 14 45
Bijbelleesrooster
Zondag 10 december: Jeremia 27:1-11, Maandag 11 december: Jeremia 27:12-22, Dinsdag
12 december: Jeremia 28:1-17, Woensdag 13 december: Jeremia 29:1-9, Donderdag
14 december: Jeremia 29:10-23, Vrijdag 15 december: Jeremia 29:24-32, Zaterdag
16 december: Jesaja 34:1-17, Zondag 17 december: Jesaja 35
Bericht vanuit de kerkenraad
Binnen de kerkenraad zijn we momenteel druk doende om diverse zaken met betrekking tot
het vacant zijn van onze gemeente te regelen. Alvorens we kunnen gaan beroepen zijn er
diverse zaken waar we ons op willen bezinnen. Denk aan diverse financiële consequenties die
het uitbrengen van een beroep voor bijvoorbeeld 100% of 80% voor onze gemeente kan
hebben. De aanstaande actie Kerkbalans, welke eind januari 2018, weer van start zal gaan is
daarbij van invloed. Maar verder bezinnen we ons ook op onderwerpen als de eredienst en de
opzet van de profielschets van de predikant die wij zoeken. Momenteel zijn wij dus nog niet
aan het “horen”. In januari willen wij als kerkenraad uitgebreid de tijd nemen om u als
gemeente hier verder over in te lichten. Het is de bedoeling dat we in de tweede of derde week
van januari 2018 hier een gemeenteavond.
Kinderclub
Vrijdag 15 december tussen 19.15 en 20.30 uur is er club voor kinderen van groep 7 en 8.
Einde van het jaar 2017
Het einde van het jaar 2017 is al weer bijna daar. Voor het afsluiten van de boekhouding van
de kerk vragen we u om na te kijken of u de toegezegde bijdrage Actie Kerkbalans hebt
voldaan. Hetzelfde geldt voor de Solidariteitskas. Wanneer u betaald hebt, danken we u daar
hartelijk voor. Als u nog moet betalen, vragen we u om dit voor 22 december 2017 te doen.

Dan wordt dit door de bank nog verwerkt in 2017 en kunnen wij het jaar afsluiten zonder
openstaande vorderingen. Wanneer u dit leest en beseft dat u geen toezegging Actie
Kerkbalans 2017 hebt gedaan, kunt u toch een bijdrage overmaken. Die wordt dan ook
meegenomen in de Actie Kerkbalans 2017. Het bankrekeningnummer van de kerk is NL22
FVLB 0699 8414 29. Graag bedanken wij u voor uw bijdragen en aandacht voor het werk van
de kerk.
Met vriendelijke groet van uw kerkrentmeesters
Bijbelkring
Op woensdag 13 december om 19.30 uur is er Bijbelkring in de consistorie.
We behandelen 2 Samuel uit het boekje van ds. Rene van Loon.
Graag tot woensdag.
Handwerkclub
Donderdag 14 december is de handwerkclub weer actief in de Maaszaal.
Vanaf 13.00 uur is de zaal open.
Voelt u er voor om ook uw steekje bij te dragen in een gezellige, ontspannen sfeer?
Welkom!
Onze creaties zijn bestemd voor Roemenië.
PROJECTLIED KERSTPROJECT ‘VERTEL HET MAAR’ 2017
Melodie: gezang 133 Liedboek voor de kerken 1973 (= lied 469 Nieuwe Liedboek).
Het refrein en de coupletten hebben dezelfde melodie.
Hoofdthema: ‘GEGREPEN DOOR GODS LIEFDE’
Zondag 10 december 2017: Jona 2
Projectthema: Gods liefde brengt redding
Refrein:
Voor alle mensen groot en klein
wil God zo graag de Redder zijn.
Luister naar dit verhaal, je wordt
gegrepen door de liefde van God.
Coupletten:
Een grote vis, door God gebracht,
waar Jona op bevrijding wacht,
en dit is zijn intens gebed:
“Het is de Here Go-od die redt”.
Wij weten dat de Ichthus-vis
het beeld van Jezus Christus is,
Gods Zoon en Redder: zo kwam Hij
ons tegemoet en wij-ij zijn vrij.
Huwelijksjubileum
Op D.V. 19 december hopen de heer en mevr. Van Tilburg, Koekoek 37, 4284 XH 60 jaar
getrouwd te zijn.
Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd.
Kerstviering ouderen Giessen/Rijswijk
D.V. donderdag 21 december komen wij bijeen in de kerkzaal van de Ger. Kerk.
In deze ontmoeting is er volop ruimte voor samenzang, meditatie en declamatie.
Aan deze middag/avond werken mee ds. A. Gierkink en ds. A. Naijen. Er is ook een
broodmaaltijd, daar dient u zich voor op geven (ook voor vervoer) bij Tonnie Besselink,
tel.: 44 19 56, graag vóór 12 december.
De viering begint om 16.00 uur. De ouderencommissie hoopt ook u te ontmoeten.

Gebedskring
Op dinsdag 12 december zal er Gebedskring zijn bij Jennie Kant, Lijster 12.
Aanvang 19.00 uur
Jeugddienst ‘Heb je even voor Mij’
Komende zondag 10 december is er weer een jeugddienst! Het thema van de dienst is ‘Heb je
even voor Mij’, waarbij door Ds. Van Wijnen een link wordt gelegd tussen Kerst en de manier
waarop wij naar onze tijdsbesteding kijken. Met Kerst gedenken we dat Jezus ‘in de tijd’ is
gekomen, God komt in de persoon van Zijn zoon vanuit de Hemel neergedaald. Daarom
mogen ook wij vandaag de dag op een andere manier naar de tijd en onze tijdsindeling kijken.
Muzikale medewerking wordt verleend door Kinga Bán (bekend van Séla).
Graag tot 10 december om 18.00 uur!
Onze jarigen
Op 12 december hoopt mevr. H. van Essen-Versteeg, Citadel 25, 4285 EG Woudrichem,
86 jaar te worden.
De heer P. Prins, Drie Zalmen 27, 4284 EN Rijswijk hoopt op 16 december ook 86 jaar te
worden.
Beiden van hartelijk gefeliciteerd. En Gods zegen toegewenst voor het komende levensjaar.
Bloemengroet
De bloemengroet van de gemeente gaat deze week naar: mevr. Tina van Giessen,
Slagboomstraat 18. Zij stopt, na 17 jaar, met het helpen schoonmaken van de kerk.
Personalia Gereformeerde Kerk
John Treffers, Dorpsstraat 51A, 4284 EG, zal komende woensdag geopereerd worden in het
Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.
Naar verwachting mag hij donderdag weer naar huis voor verder herstel en revalidatie.
Mutaties ledenadministratie
In de afgelopen maand november hebben de volgende mutaties in de ledenadministratie
plaatsgevonden.
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De kerkenraad wenst u allen goede en gezegende diensten toe
Informatie voor de nieuwsbrief dient uiterlijk vrijdagmiddag 17.00 uur ingeleverd te worden.
Bij voorkeur per e-mail nieuwsbrief@hervormdrijswijknb.nl
Of op papier bij: Ank van de Kooij, Van Ballegooijenhof 23, tel. 44 28 96
Website: Hervormde Gemeente Rijswijk: www.hervormdrijswijknb.nl

