Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

Zondag 26 november 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : ds. N.J. Dekker
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Ps. 27: 7
Schriftlezing : 2 Cor. 12: 1 -10
Tekst
: 2 Cor. 12: 9

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : ds. A. van Duinen, OudLoosdrecht
Organist
: Adriaan van Wijk
Aanvangslied : OTH 337: 1, 3
Schriftlezing : Numeri 20: 7-13 en
Deuteronomium 34: 1-8

Kindernevendienst
26 nov.: Onderbouw: Annette en Anna, Middenbouw: Andre en Joost, Bovenbouw: Martin
3 dec.: Onderbouw: Jennie en Marit, Middenbouw: Wendy en Thom, Bovenbouw: Geen KND
Crèche
26 november: Gerlinda Kant, Charonne Kant, Estelle Kant
3 december: Carolien Kant, Heidi Kant, Mirjam Elshout
Collecten
: 1. Diaconaal quotum, 2. Kerkrentmeesters, 3. Onderhoud orgel
Collecten volgende week: 1. Plaatselijk jeugdwerk, 2. Kerkrentmeesters, 3. Onderhoud kerk
Kerkauto
: Dik van Vugt, tel. 44 23 27
Kerkauto volgende week: ’s morgens: Hille Hooghiemstra, tel. 44 26 86, ’s avonds:
Ko Kraaij, tel. 44 28 25
Bijbelleesrooster
Zondag 26 nov. Mattheüs 25:1-13
Maandag 27 nov. Mattheüs 25:14-30
Dinsdag 28 nov. Mattheüs 25:31-46
Woensdag 29 nov. Jeremia 24:1-10
Donderdag 30 nov. Jeremia 25:1-14
Vrijdag 1 dec. Jeremia 25:15-26
Zaterdag 2 dec. Psalm 19
Zondag 3 dec. Jesaja 5:1-7
Aankondiging collectebonnenverkoop
In verband met een kerkenraadsvergadering op maandag 4 december zal de
collectebonnenverkoop niet zoals u gewend bent op de eerste maandag van de maand
plaatsvinden, maar deze keer op woensdag 6 december tussen 20.00 en 21.00 uur.
U kunt natuurlijk nog steeds tussentijds collectebonnen bestellen door contact op te nemen
met Mark van Berchum (collectebonnen@hervormdrijswijknb.nl, tel. 0183-85 08 79,
De Hoepelmaker 2).
Bloemengroet
De bloemengroet van de gemeente gaat deze week naar de heer C. van Tilborg,
Onderweg 8. Hij is 25 november jl. 90 jaar geworden.
Gebedskring
Op dinsdag 28 november zal er Gebedskring zijn bij Jennie Kant, Lijster 12.
Aanvang 19.00 uur.
Uitnodiging mannenontbijt zaterdag 9 december
4 keer per jaar komen we als mannen op zaterdagmorgen bij elkaar om, na een lekker ontbijt,
Gods Woord te openen. Dat doen we meestal aan de hand van een thema wat belicht wordt uit
de Bijbel. Deze keer staat centraal het leven tot Gods eer.

Wat heeft dit Bijbelgedeelte te zeggen voor ons, vandaag? Wat wordt ermee bedoeld?
Dit zijn vragen waar we met elkaar over nadenken.
Kom a.s. zaterdag naar het eerste mannenontbijt van dit seizoen. De koffie staat klaar vanaf
7.45 uur.
Graag aanmelden, voor donderdag 7 december, bij:
Huib van Anrooy, tel. 44 26 60 of Kees van Tilborg, tel. 44 19 04.
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.
Samen aan tafel
D.V. dinsdag 28 november is er weer de maaltijd met de alleenstaanden.
Wat het menu wordt? Zoals altijd een verrassing.
Wij gaan weer ons best doen om u een heerlijke maaltijd voor te zetten. U wordt verwacht
tussen 12.00 en 12.15 uur in de Maaszaal van de kerk. Kunt u niet aanwezig zijn dan graag
even een belletje naar Rika tel: 44 11 31 of Hillie tel: 44 24 58.
Van harte welkom, ook nieuwe gasten, maar laat het ons dan even weten. Het kookteam.
Handwerkclub
D.V. donderdag 30 november handwerkclub in de Maaszaal van onze kerk vanaf 13.00 uur.
Kinderclub
Vrijdag 1 december van 19.15 tot 20.30 uur is er club voor kinderen van groep 7 en 8.
Bijbelkring maandag 27 november
Morgenavond komen we weer bij elkaar, deze keer bij Renco en Antoinette Paans
Hoefselaan 12.
We beginnen om 20.00 uur.
Het onderwerp is het leven van Samuel, die al zo jong geroepen werd om God te dienen.
Iedereen weer van harte welkom.
Solid Friends
Hi guys! Voor deze morgen hebben wij weer een interessant thema in petto. Dit keer gaan we
op reis langs verschillende culturen. Wat vind jij de meest interessante andere cultuur? We
zien jullie graag na de ochtenddienst, zo rond 11.00 uur in 't Dijkhuis.
Follow Me
Op dinsdag 28 november gaan we nadenken over discipel zijn.
Natuurlijk in het Jeugdhonk, om 18.45 uur.
Tot dan, Ben en Laura
Kinderkerstfeest zaterdag 23 december 2017

Een paar weken geleden hebben we opgave-formulieren meegegeven aan de kinderen voor
het kinderkerstfeest.
Het formulier is o.a. voor het bestellen van de boekjes die zij na dit Kerstfeest mee krijgen.
We hebben er al best veel ingevuld terug gekregen maar hebben het idee er toch ook nog wel
wat te missen.
Dus bij deze is er nog een mogelijkheid om je kind(eren) alsnog op te geven voor het
kinderkerstfeest op bovenstaande datum.
Graag namen en leeftijd vermelden.
Het kinderkerstfeest begint om 18.00 uur in de Hervormde Kerk te Rijswijk.
Opgeven kan bij:
- Andre Bok Hoepelmaker 2 Rijswijk (andrebok@msn.com)
- Elike Treffers (Westerlaken8@hotmail.com)
- Marian van Giessen, Dorpsstraat 31 Rijswijk (marian@vangiessen.nl)

Van de zendingscommissie
Er is gebed gevraagd vanuit Zwitserland. Bij Kees en Rahel den Toom om de hoek, woont een
jongetje van 8 jaar, die te horen heeft gekregen dat hij kanker heeft. Het is in zijn beentje
begonnen, maar nu zijn er verder in zijn lichaam ook uitzaaiingen ontdekt.
Wilt u bidden voor Zaki en voor zijn ouders?
Ook woont er een meisje: Stella, die uit huis wordt geplaatst vanwege verwaarlozing. Zij gaat
in een tehuis wonen, wilt u bidden voor haar dat ze mag ervaren dat Jezus bij haar is?
Zij kwam geregeld bij Kees over de vloer en deed ook mee aan de vakantiebijbelweek
afgelopen herfst.
Winterfair 2017
Met elkaar kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde winterfair. Niet alleen op de dag zelf,
maar zeker ook van tevoren is er door diverse gemeenteleden het voorbereidende werk
gedaan. Wij willen dan ook alle medewerkers hartelijk bedanken voor hun hulp. Denk hierbij
bijvoorbeeld o.a. aan de dames van de decoratie, van het groen en fruit, het aankleden van de
zaal, van de bediening, de vele bakkers en makers van andere lekkernijen, de verkopers, de
mannen van het opzetten en afbreken van de tent, de verkopers van loten, de draaier van het
rad en uiteindelijk de opruimers. Maar ook aan u, die een bezoekje aan de winterfair kwam
brengen of gezellig 's avonds kwam ‘draaien’. Uiteraard willen wij ook onze sponsoren hartelijk
bedanken! Door deze samenwerking heeft deze dag het geweldige bedrag van zo'n € 5.700,00
opgeleverd!
Inmiddels zijn de diverse prijzen bezorgd. Hieronder volgt een overzicht van de winnaars:
Huis aan huis loten:
1e Prijs: M van Putten
2e Prijs: Frans Kant
3e Prijs: Willeke van Tilborg
4e Prijs: Frans Kant
5e Prijs: Jan Kant
6e Prijs: Jan Pullen
7e Prijs: Soula Kanta
8e Prijs: G. Groenenberg
9e Prijs: Fam. van de Sommen
10e Prijs: Coby Poppe

Handtekeningen A:
1e Prijs: Jozien Heystek
2e Prijs: Addy Schaap
3e Prijs: Lies Rochat

B:
H. van Giessen
Miranda Duizer
G. Nieuwenhuizen

De boodschappenmand is gewonnen door:
Teuntje Pullen
De bloemengroet is gegaan naar:
Mevrouw van Stigt-van Tilborg

Natuurlijk willen wij u ook nog de antwoorden van de foto's meedelen:
1)
2)
3)
4)
5)

Stofzuigerslang
Tuitje van een kraan
Ananas
Garde
Gitaar

6) Broodrooster
7) Tandenborstel
8) Nietmachine
9) Fietspomp
10) Glazen (HAK)pot

De winnaars zijn geworden:
Jasper Lankhaar
De heer Crielaard

Bon Pannenkoekenbakker
Bon Verba

Hartelijke groet namens, Ammy, Diana en Marjon

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

