Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

Zondag 17 december 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : ds. M.L.W. Karels,
Veenendaal
Organist
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Psalm 146: 3
Schriftlezing :
Ruth 4: 8-17
Jesaja 9: 1-6
Mattheüs 1: 1-6a

Avonddienst : 18.00 uur
Voorganger : kand. A.H. van Mourik,
Sprang Capelle
Organist
: Hans van Oudheusden
Aanvangslied : Gezang 3: 3
Schriftlezing : Jesaja 32

Thema: Het klopt niet, en toch…
Gedicht
Opgezegd door: Linde Duizer
Jezus verwachten
maakt ons blij
Kijk maar, drie lichtjes
op een rij.
Kindernevendienst
17 dec. Onderbouw: Jolanda en Anna, Middenbouw: Denise en Charonne, Bovenbouw: Ria
24 dec. Onderbouw: Annette en Danine, Middenbouw: Andre en Joost, Bovenbouw: Martin
Crèche
17 december: Wilma Koekkoek, Adriëlle van Berchum, Antoinette Paans
24 december: Jetty Verbeek, Jeanne van Geffen, Denise van Geffen
Bijbelleesrooster
Zondag 17 december: Jesaja 35:1-10
Maandag 18 december: Jeremia 30:1-11
Dinsdag 19 december: Jeremia 30:12–31:1
Woensdag 20 december: Jeremia 31:2-14
Donderdag 21 december: Jeremia 31:15-22
Vrijdag 22 december: Jeremia 31:23-30
Zaterdag 23 december: Jeremia 31:31-40
Zondag 24 december: Titus 1:1-16
Collecten
: 1. Diaconie, 2. Kerkrentmeesters, 3. Energiekosten
Kerkauto: Teus Smits, tel. 44 14 45
Kerkauto volgende week: Dick van Vugt, tel. 44 23 27
Van 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 voor organiseren. Mocht u ondertussen vragen of
opmerkingen hebben dan kunt u natuurlijk altijd bij de kerkenraad terecht.

Kerstviering ouderen Giessen/Rijswijk
Donderdag 21 december: Kerstviering ouderen Giessen/Rijswijk in de Gereformeerde Kerk:
Aanvang 16.00 uur. Kerk is open om 15.30 uur. Voor meer informatie: zie kerkbode
Bijbelkring 2
Morgenavond is er weer Bijbelkring. Deze keer behandelen we hoofdstuk 3 van het boekje.
Het gaat over het leven van Saul.
We komen bij elkaar bij Dennis en Sandra v Tilborg, Kruisstraat 27 en beginnen om 20.00 uur
Allen weer hartelijk welkom.
Kinderclub
Maandag 18 december van 18.30-19.45 uur is er club voor kinderen van groep 4, 5 en 6.
Gesprekskring
A.s. maandag hopen we weer bij elkaar te komen en hoofdstuk 5 met elkaar te bespreken.
Ook willen we aandacht besteden aan advent/kerst. Graag tot dan.
Nieuwe crècheleiding gezocht
Voor de leiding van de crèche zijn we op zoek naar versterking. Ongeveer eens per 7 weken
zorg je met een groepje van 3 voor de baby’s en jonge kinderen die nog niet oud genoeg zijn
om de kerkdienst mee te maken. Oud, jong, man, vrouw, jongen, meisje, het maakt niet uit,
zolang je het maar leuk vindt om met jonge kinderen bezig te zijn! Dus ook als je op de
middelbare school zit kunnen we je goed gebruiken! Vanzelfsprekend is het ook altijd mogelijk
om een keer op proef mee te draaien. Voor meer informatie en om je aan te melden kun je
terecht bij Leon Treffers (treffersleon@hotmail.com/tel. 0183-50 10 70).
Kerstdiner Samen aan tafel
D.V. 19 december is er de maaltijd voor de alleenstaanden in de Maaszaal van onze kerk.
We zijn al druk bezig met ideetjes op te doen. Denkt u eraan dat het deze keer wat langer zal
duren?
Zoals u gewend bent zingen we tussen de gangen door wat liederen.
We hopen dat u er allemaal bent, zo niet dan vragen wij u vriendelijk dit even te melden bij :
Rika: 44 11 31 of Hillie: 44 24 58.
U bent van harte welkom in de Maaszaal tussen 12.00 uur en 12.15 uur.
De chauffeurs worden om 14.15 uur in de Maaszaal verwacht.
Van de Zendingscommissie
Wij kunnen u meedelen dat de opbrengst van de zendingsbussen die dit keer is voor HMC
(hulpmedechristenen in Oost Europa) overgemaakt wordt aan deze Stichting. We kunnen hun
blij maken met een gift van € 500.00. We danken u hartelijk voor uw vrijgevigheid.
Inmiddels hebben wij een nieuw project gevonden: Prentenbijbels voor China.
China telt ong. 70 miljoen verlaten kinderen. Hun ouders verdienen hun geld ver weg in de
stad. De kinderen worden opgevangen door opa en oma.
Maar ze voelen zich in de steek gelaten aldus Shuqin Xiao (zondagsschoolleidster),
zondagsscholen blijken een plek te bieden waar deze kinderen geholpen kunnen
Worden. Als bijv. opa of oma overlijdt en het kind daarmee worstelt, wordt er met het kind
gepraat en gebeden. Shuqin: Ook vragen wij de grootouders om gerichte aandacht aan hun
kleinkinderen te besteden. Want meestal lijden die geen honger, maar lijden ze wel aan een
gebrek aan liefde van hun ouders. Bijbelverhalen geven de kinderen goede rolmodellen,
merken ze op de zondagsschool. David en Goliath is heel populair. Ook de verloren zoon is
geliefd. Dat laten we naspelen, zodat de kinderen zich kunnen identificeren met de rollen en
karakters. Shuqin is dan ook blij dat ze de kinderen een eigen Prentenbijbel kan geven.
Het mooiste wat ze daaruit kunnen leren is dat God hun hemelse Vader is.
Wat ze ook meemaken, hun leven is in Gods hand. Eén Prentenbijbel kost € 5.00.
Dit project van harte bij u aanbevolen.
De Zendingscommissie.

Onze jarigen
20 december Dhr. G.B. Westerlaken, (ZC ‘De Notenhoff’, Nachtegaallaantje 1, 4281 PN Andel)
93 jaar
21 dec. Deborah den Toom 15 jaar Schönenhofstrasse. 5 -CH 8500 Frauenfeld - Zwitserland.
22 december Dhr. R. Pullen (Vijfmorgen 4, 4284 EA) 86 jaar
25 december Mevr. J.M. van Stigt – van Tilburg (Lemmenskamp, Weth. de Joodestraat 2, 4285
CD te Woudrichem) 82 jaar
Oliebollenactie
Op zaterdag 30 december zal er weer de jaarlijkse oliebollenactie voor onze kerk worden
gehouden.
De oliebollen worden te koop aangeboden bij de Spar.
Vanaf 8.00 uur zijn de verkoopsters paraat; u wordt vriendelijk verzocht de oliebollen, in
overleg met Dinant Kraaij, via de kassa te betalen.
Wij hopen weer op een goede opbrengst, dus komt allen een zakje kopen.
Huwelijksjubilea
DV 19 dec. hopen de heer en mevr. Van Tilborg, Koekoek 37, 4284 XH, 60 jaar getrouwd te
zijn.
Op DV 23 dec. hopen de heer en mevr. Hoesen, Veldweg 26, 4284 VS, 40 jaar getrouwd te
zijn.
Beide echtparen van harte gefeliciteerd en Gods onmisbare zegen toegewenst.
Kerstnachtdienst Giessen/Rijswijk
Op zondag 24 december 2017 zal om 22.00 uur de gezamenlijke Kerstnachtdienst weer
worden gehouden.
Namens de drie kerken van Giessen en Rijswijk ben(t) u/jij van harte uitgenodigd om de
sfeervolle Kerstnachtdienst met ons te vieren in de Gereformeerde kerk te Rijswijk,
Rijswijksesteeg 7. Het thema van de dienst is: 'Het lied dat de engelen zongen'.
Interkerkelijk jongerenkoor ‘Nadiah’ o.l.v. Matthijs Hoogendijk verleent de muzikale
medewerking.
Kom, verwacht en verwonder! Wees welkom!
Bloemengroet
De bloemengroet van de gemeente gaat deze week naar de heer G.B. Westerlaken ZC ‘De
Notenhoff’, Nachtegaallaantje 1, 4281 PN Andel, welke 20 december 93 jaar hoopt te worden.
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst in het nieuwe levensjaar.
Uit de Gereformeerde Kerk…
Joke Biesheuvel (Van Ballegooijenhof 17, 4284 VL) mocht na lange tijd van revalideren weer
thuis komen na een verblijf in Altenahove.
John Treffers (Dorpsstraat 51a, 4284 EG Rijswijk) is na een geslaagde operatie ook weer thuis
uit het ziekenhuis, maar heeft nog een lange weg van revalidatie te gaan.
Rika Smits (Maasdijk 36, 4284 VB Rijswijk) wordt woensdag 20 december opgenomen in het
Beatrixziekenhuis voor een knieoperatie.
Vriendelijk verzoek van Jetty en Hillie
Nog steeds zijn er personen die na een vergadering o.i.d. het gebruikte serviesgoed in de
spoelbak van de keuken deponeren. Aan jullie het verzoek om dat even af te wassen en op te
bergen. Voor de volgende groep wel zo prettig om bij binnenkomst een opgeruimde keuken
aan te treffen. We zijn tenslotte allemaal vrijwilligers.

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 17 december 2017: Jona 3
Projectthema: Gehoorzamen aan 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:
God vraagt opnieuw gehoorzaamheid
en nu is Jona wel bereid.
Hij gaat naar Ninevé en leert:
vergeving voor wie zi-ich bekeert.
Zo kwam Gods liefde aan het licht,
voor heel de stad een blij bericht.
Ook wij belijden onze schuld
en zien in Jezus Go-ods geduld.
Jona 3
God wil liever vergeven dan bestraffen. Daarom stuurt Hij opnieuw Jona naar Nineve. De
mensen van Nineve horen de boodschap en gooien het roer direct om. De mensen bekeren
zich. Bekeren is teruggaan naar God: het verkeerde achter je laten en weer het goede doen.
Een nieuw leven, weer helemaal op God en je naaste gericht. Op weg naar Kerst hopen wij op
de Verlosser, op Jezus’ komst. Luister naar Gods waarschuwingen en aanwijzingen.
Gebruik Gods Woord als je kompas zodat je de juiste richting blijft volgen, zodat je kunt leven
en Gods liefde vol vreugde kunt tonen.
De cirkel van het kompas is wit: de kleur van God. Het kompas is gemaakt van hout als nieuw
leven. De cirkel is van touw gemaakt en verwijst naar de verbondheid van God met de
mensen.

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

