Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

Zondag 3 december 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : ds. N.W. van den Houten,
Ede
Organist
: Miranda Duizer
Aanvangslied : Psalm 27:1
Schriftlezing : Mattheüs 25:1-13

Avonddienst : 18.00 uur
Voorganger : ds. C. Hendriksen,
Woudrichem
Organist
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Psalm 149: 1 en 3
Schriftlezing : Genesis 12: 1–9

Gedicht
Opgezegd door: Ryan de Fijter:
Ik kom zegt Jezus,
deel het licht.
Een ster verteld ons
Zijn bericht
Kindernevendienst
3 dec.: Onderbouw: Jennie en Marit, Middenbouw: Wendy en Thom, Bovenbouw: Geen KND
10 dec.: Onderbouw: Hanneke en Danine, Middenbouw: Dieke en Quinty, Bovenbouw:Caroline
Crèche
3 december: Carolien Kant, Heidi Kant, Mirjam Elshout
10 december: Elike Treffers, Sandra van Tilborg, Mariëlle Oudshoorn
Collecten:1. Diaconie; plaatselijk jeugdwerk, 2. Kerkrentmeesters, 3. Onderhoud kerk
Collecten volgende week: 1. PKN Pastoraat, 2. Kerkrentmeesters, 3. Eigen predikantsplaats
Kerkauto: ’s morgens: Hille Hooghiemstra, tel. 44 26 86, ’s avonds: Ko Kraaij, tel. 44 28 25
Kerkauto volgende week: Gerrit van Drunen, tel. 44 29 71
Bijbelleesrooster
Zondag 3 december: Jesaja 5:1-7
Maandag 4 december: Jesaja 5:8-17
Dinsdag 5 december: Jesaja 5:18-24
Woensdag 6 december: Jesaja 5:25-30
Donderdag 7 december: Jeremia 25:27-38
Vrijdag 8 december: Jeremia 26:1-9
Zaterdag 9 december: Jeremia 26:10-24
Zondag 10 december: Jeremia 27:1-11
Koffiedrinken
Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van koffie, thee of limonade.
De ‘schenkers’ zijn Michael en Sander.
Ophalen dagboekjes
De dames van de H.V.D. worden op donderdag 7 december om 14.30 uur bij Nel Kolff
verwacht om de dagboekjes op te halen.

Aankondiging collectebonnenverkoop
In verband met een kerkraadsvergadering 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 uur 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).
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 9 december naar het tweede mannenontbijt van dit seizoen.
De koffie staat klaar vanaf 7.45 uur.
Graag aanmelden tot met donderdag 7 december, bij:
Huib van Anrooy, tel. 44 26 60 of Kees van Tilborg, tel. 44 19 04
PCOB afd. Giessen-Rijswijk
Woensdag 6 december is de maandelijkse bijeenkomst in de Nijenburcht, Koperwiek 51 in
Rijswijk. Gastspreker is ds. P.G. Weber uit Maarssen. Als reisleider heeft hij veel in het
middenoosten gereisd. Deze morgen staat het land Egypte centraal. Land van farao’s,
slavernij, christenen en moslims. Een actueel onderwerp, waar ook niet leden van harte
welkom zijn. Aanvang: 10.00 uur.
Tienerbijeenkomst zondag 3 december
Wie: Tieners van de 1e, 2e en 3e klas van de middelbare school
Waarover: ‘Is God fairtrade?’
Er is nog steeds veel slavernij. Miljoenen mensen zijn letterlijk eigendom van hun bazen. Een
voorbeeld zijn kindsoldaten in Colombia of kinderen die als slaaf werken op de Cacaoplantages
in Ivoorkust. En nog veel meer mensen zijn zo afhankelijk van hun werkgevers, dat ze ook niet
vrij zijn. Neem bijvoorbeeld de kostwinner van een gezin die slecht betaald en behandeld
wordt maar geen uitzicht heeft op een andere baan. Maar wat als blijkt dat producten die jij
koopt, door hen gemaakt zijn? Is er een manier om slavernij te bestrijden? En wat heeft Jezus
daarmee te maken?
Rock Solid
Om het einde van het jaar 2017 leuk af te sluiten gaan we op vrijdagavond 8 december
gezellig met elkaar eten. Jullie zijn vanaf 17.30 uur welkom in Het Dijkhuis in Giessen. Voor de
avond vragen we een kleine bijdrage van € 3,00. Geef je wel even van te voren op via de
whatsappgroep of bij de leiding. Neem je vrienden en vriendinnen mee.
Groeten, De Rock Solid leiding.
Onze jarigen
Op 6 december hoopt mevr. W.G. Lievaart–Van Kuijk, Nieuwstraat 17, 4284 VJ, haar 82e
verjaardag te vieren.
Op 9 december hoopt de heer C D Boender, Maasdijk 29, 4284 VB, 83 jaar te worden.
U beiden vanaf deze plaats hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag en Gods zegen
toegewenst voor het komende levensjaar.
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.

Kinderclub
Maandag 4 december tussen 18.30 en 19.45 uur is er club voor kinderen van groep 4, 5 en 6.
Kaarten
6 december van 20.00 uur tot 21.00 uur kunt u in het atrium ook terecht voor kaarten van de
handwerkclub.
Bloemengroet

De bloemengroet van de gemeente gaat deze week naar de heer C.B. Boender, Maasdijk 29, hij
hoopt 9 december 83 jaar te worden.
Kerstcollecte kindernevendienst
Tijdens de weken van advent staan er weer de jaarlijkse collectebussen voor het ondersteunen
van de kindernevendienst in onze gemeente. De opbrengst van de collecte wordt o.a. besteed
aan de kerstboeken voor de kinderen, de methode ‘Vertel het maar’, de werkjes, papier, lijm,
scharen etc. Wij willen deze collecte van harte bij u aanbevelen. Wilt u liever uw gift
overmaken dan kunt u daarvoor het volgende rekeningnummer gebruiken:
NL10FVLB0226120902 o.v.v. Diaconie Hervormde Gemeente Rijswijk inzake
kindernevendienst.
Kinderkerstfeest
Op 23 december vieren we het kinderkerstfeest. Het thema voor de viering is dit jaar
‘Gegrepen door Gods liefde’. In de weken van advent staat dit thema centraal in de verhalen
op de kindernevendienst. Elke week wordt er een symbool aan het project in de kerk bevestigd
en zien we het project groeien. Het kerstfeest komt dichterbij. We willen iedereen uitnodigen
om het kinderkerstfeest met ons te vieren. Tijdens deze viering zingen we samen mooie
kerstliederen. Ook wordt er een prachtig kerstverhaal verteld en sluiten we met de kinderen
het kerstproject af. De dienst begint om 18.00 uur.
De collecte in deze dienst is bestemd voor ons adoptiekindje, dat we financieel ondersteunen.
De kindernevendienst adopteert al sinds lange tijd een kindje via de stichting Woord en Daad.
Op dit moment ondersteunen we Lul Kwang Abwolla, een jongetje uit Ethiopië. Lul is geboren
op 15-07-2005 en dus 12 jaar oud. Hij is halfwees, zijn vader is al jong overleden. Hij woont
samen met zijn moeder en zusje in een kleine hut zonder enige faciliteiten. Moeder verdient de
kost als schoonmaakster. Wanneer er geen water beschikbaar is in de buurt van de hut, dan
moet men 15 minuten lopen. Lul zit op dit moment op de basisschool, zijn resultaten zijn zeer
goed. Hij gaat lopend naar school, enkele reis 45 minuten. Hierna wil hij graag naar het
voortgezet onderwijs (6 jaar). In zijn vrije tijd voetbalt hij graag. Het gezin is christen. Wij
willen dit kind graag blijven ondersteunen en bevelen deze collecte warm bij u aan!
Kinderen en leiding van de kindernevendienst en jeugdclub De Hoeksteen.
Medeleven elders verblijvende gemeenteleden
Mevr. M.S. Kant-van Vugt, ZC ‘Kloosterhoeve’, Kloosterweg 1, 4941 EG Raamsdonksveer
Mevr. D. de Zeeuw-van Pouderoijen ZC ‘Lemmenskamp’, Weth. de Joodestraat 2, 4285 CD te
Woudrichem
Mevr. van Stigt–van Tilburg, ZC ‘Lemmenskamp’, Weth. de Joodestraat 2, 4285 CD te
Woudrichem
Wim van Anrooij, ‘Sovak’, Eikenlaan 7-11, 4254 AR te Sleeuwijk
Denise van Geffen, Pr. Amaliahof 41, 5061 CX Oisterwijk
Mevr. W van Hattem- Vogel, ZC ‘Goezate’, kamer 226, Raadhuislaan 4, 4251 VS Werkendam.
Hetty Baks, St. Prisma, Eendengracht 3, 5074 MB Biezenmortel
Mevr. T. van Wijgerden–Bos ZC ‘Wijkestein’, kamer 6, Azaleastraat 26, 4261 CW, Wijk en
Aalburg
Mevr. De Jong, ZC ‘Altenahove’, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk

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 3 december 2017: Jona 1
Projectthema: Begrijp je Gods liefde?
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:
Jona, hij moet naar Ninevé,
groot was ’t geduld dat God nog had
met mensen uit die grote stad.
Maar Jona, hij gaat stiekem naar zee.
Ja, Gods geduld is wereldwijd,
daarom kwam later, op Zijn tijd,
Gods eigen Zoon voor ons op aard’.
Hij is het, die ons re-edt en spaart.

Slotlied
Zingend gezegend 240: Gaat heen in vrede vers 1 en 2
(melodie Gezang 477 Geest van hierboven)
1.
Gaat heen in vrede,
handen vol zegen,
hartverwarmend voor iedereen!
Wie zich wil geven,
die vindt het leven niemand leeft voor zichzelf alleen.
Weest allerwegen
elkaar ten zegen,
te allen tijde
vol medelijden,
elkander toegewijd in lief en leed tot alle dromen
zijn uitgekomen:
de bruiloftsgasten
niet langer vasten,
maar met Gods vrolijkheid zijn overkleed.
2.
Zingt opgetogen,
God in den hoge,
wijn en spijzen heeft Hij bereid.
Hij zal u leiden,
staat u terzijde
ook als eenmaal de dood u scheidt.
Loopt alles tegen,
niets rooft Zijn zegen,
kunt gij niet verder,
Hij is uw Herder prijst Hem hartstochtelijk en weest verblijd!
Klapt in uw handen,
laat lampen branden,
dansen de voeten:
eens zal begroeten
de bruid haar bruidegom - in eeuwigheid

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

VERANTWOORDING NOVEMBER 2017
COLLECTES

Kerkrentmeesters
577,26
Eigen Predikantsplaats
150,45
Energiekosten
121,05
Onderhoud Orgel
137,00
Quotum Kerkrentmeesters
135,55
Totaal Kerkrentmeesters
1.121,31
Zendingsbussen
106,11
Kerk in Actie: Najaarszendingscollecte
173,25
Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat
148,00
Totaal Diaconie - af te dragen
427,36
Diaconaal Quotum
143,20
Plaatselijk Ouderenwerk
169,87
Totaal Diaconie - plaatselijk werk
313,07
Contant geld
860,24
46,2%
Collectebonnen
1.001,50
53,8%
Totaal collectes
1.861,74
100%

