Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

Zondag 7 januari 2018
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : ds. T. Overbeeke, Gouda
Organist
: Timo v.d. Berg
Aanvangslied : OTH 229
Schriftlezing : Mattheüs 2: 1-15
en Filippenzen 4: 4-9

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Kand. M.M.J. Verheuvel,
Schoonhoven
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 143 vers 1, 2 en 3
Schriftlezing : Lukas 18.1-8
Thema
: Bidden voor het Koninkrijk
van recht

Kindernevendienst
7 januari: Onderbouw: Hanneke, Danine, Middenbouw: Dieke, Joost, Bovenbouw: Geen KND
14 januari: Onderbouw: Jolanda, Anna, Middenbouw: Denise, Charonne, Bovenbouw: Ria
Crèche
7 januari: Gerlinda Kant, Charonne Kant, Estelle Kant
14 januari: Carolien Kant, Heidi Kant, Mirjam Elshout
Collecten
: 1. Diaconie: plaatselijk diaconaal werk, 2. Kerkrentmeesters, 3. Energiekosten
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 7 januari: Romeinen 1: 16-32
Maandag 8 januari: Romeinen 2: 1-16
Dinsdag 9 januari: Romeinen 2: 17-29
Woensdag 10 januari: Romeinen 3: 1-8
Donderdag 11 januari: Romeinen 3: 9-20
Vrijdag 12 januari: Romeinen 3: 21-31
Zaterdag 13 januari: Romeinen 4: 1-12
Zondag 14 januari: Romeinen 4: 13-25
Koffiedrinken
Vandaag is het, na de morgendienst, koffie/thee/limonade drinken.
Allen welkom.
Collectebonnen
Maandag 8 januari kunt u weer kaarten en tweedehands boeken kopen tijdens de verkoop van
collectebonnen. Van 20.00 uur tot 21.00 uur in het atrium van onze kerk.
Handwerkclub
Donderdagmiddag 11 januari is er weer Handwerkclub in de Maaszaal van onze kerk vanaf
13.00 uur.
Bedankt
Bedankt voor het prachtige bloemstuk dat ik op Nieuwjaarsdag mocht ontvangen.
Door lichamelijke klachten was het niet mogelijk om naar de kerk te komen, hopelijk dat het
over enige tijd beter gaat.
Wim van Anrooij
Gesprekskring
Maandagavond hopen we elkaar weer te ontmoeten, hoofdstuk 6 van ons boekje is dan aan de
beurt.
Graag tot dan!

Solid Friends
Hi allen, als eerste iedereen een mooi 2018 toegewenst. Stel je goede voornemens nog maar
even uit, want wij gaan lekker brunchen in 't Dijkhuis na de ochtenddienst (7 januari 2018).
We zien je daar!
Follow Me
Beste jongelui, op 16 januari 2018 gaan we weer verder met ons programma. Maar we gaan
met een bijzondere bijeenkomst van start. We gaan beginnen om 18.00 uur, met eten en
drinken, oftewel, friet en Fanta. Graag wil ik weten wie er mee gaat eten.
Op: lcintveld@hotmail.com kun je je aanmelden. Alsjeblieft, doe het voor 10 januari, dan kan
ik verder met inkopen doen.
Groeten van Ben en Laura.
Bijbelkring 1
Woensdag 10 januari om 19.30 uur in de consistorie.
We behandelen 1 Samuël 9:1 en 2 en 1 Samuël 10: 17- 27.
Graag tot woensdag.
Verkoop collectebonnen
As. maandag 8 januari tussen 20.00 uur en 21.00 uur zal de collectebonnenverkoop
plaatsvinden in het atrium van de kerk.
Het is daarnaast ook mogelijk collectebonnen te bestellen via email
(collectebonnen@hervormdrijswijknb.nl), door het bestelformulier welke achter in de kerk ligt
in te leveren of door telefonisch contact op te nemen met Mark van Berchum (0183-850879).
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
Thuisgekomen/bloemengroet
Mevr. C. Westerlaken, Kruisstraat 21, mocht afgelopen zondag weer thuiskomen uit het
ziekenhuis. Zij ontvangt deze week de bloemengroet.
Verjaardagen
Nagekomen bericht
Op 30 december jl. mocht de heer J. v.d. Vliet, Weth. de Joodestraat 50, 4285CD, Woudrichem
81 jaar worden
Op 1 januari werd de heer H. van Giessen, Slagboomstraat 18, 4284 VE, 80 jaar.
U beiden alsnog van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en Gods zegen toegewenst in het
nieuwe levensjaar.

Giften H.V.D.
De dames van de H.V.D. hebben in 2017 met het bezoeken van gemeenteleden totaal € 312,50
aan giften ontvangen. Hiervoor iedereen hartelijk bedankt. Dit geld wordt gebruikt om
attenties te betalen.
De H.V.D.-commissie
Wens
Lieve mensen,
Nog eenmaal wil ik jullie bedanken voor al het meeleven dat we hebben ontvangen in de
afgelopen tijd. Het is nu 5 maanden geleden dat Wim Thuis werd gehaald.
En stukje bij beetje moet het verdriet en de leegte een plekje krijgen. Dat kost tijd en energie.
We missen hem enorm. En nu gaan we verder in een nieuw jaar.
Ook jullie wensen we van harte veel geloof, hoop en liefde toe in 2018.
Thuis en in de gemeente.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Jenny Bevelander, Dieke en Ruben, Anneke en Job, Marleen.

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 DECEMBER 2017
COLLECTES
Kerkrentmeesters
Eigen Predikantsplaats
Energiekosten
Onderhoud Orgel
Onderhoud Kerk
Oudejaarscollecte (incl. giften per bank)
Totaal Kerkrentmeesters

756,40
289,92
152,65
135,10
153,00
962,85
2.449,92

Zendingsbussen
Kerk in Actie: Kinderen in de Knel
PKN: Pastoraat
Eigen zendingsproject
Totaal Diaconie - af te dragen

139,40
154,35
227,67
145,10
666,52

Plaatselijk Jeugdwerk
Totaal Diaconie - plaatselijk werk

524,70
524,70

Contant geld
Collectebonnen
Per bank
Totaal collectes

1.687,64
1.528,50
425,00
3.641,14

GIFTEN
Bloemengroet
Gift kerkrentmeesters
Gift kerkrentmeesters
Gift dankstond

10,00
20,00
700,00
200,00

46,3%
42,0%
11,7%
100%

Financiële situatie en Actie Kerkbalans 2018 – deel 1
Aan het begin van dit nieuwe kalenderjaar willen we u graag informeren over en betrekken bij de
huidige en toekomstige financiële situatie van onze gemeente.
De missie van onze gemeente, zoals verwoord in het beleidsplan 2015-2020 luidt: “Als Hervormde
gemeente van Rijswijk (N.Br.) willen wij elkaar toerusten tot discipelschap van Jezus Christus, om de
boodschap van Gods liefde uit te dragen in onze omgeving en daarmee God groot te maken.”
Om de invulling en uitwerking van deze missie te ondersteunen is een (financiële) basis nodig. Dit
voor onder andere onderhoud aan het kerkgebouw en de betaling van het predikantstraktement.
Als gemeente staan we op dit moment voor belangrijke keuzes. We zijn vacant en bezinning omtrent
het beroepen van een nieuwe predikant is in volle gang. We willen gebruik maken van deze periode
om in kaart te brengen wat onze gemeente nu en in de toekomst kan en wil (bij)dragen. Hierbij kan
gedacht worden hoe we zaken als geloofsopbouw, pastoraat en onze missionaire taken vorm willen
geven. Daarnaast kan gedacht worden aan de invulling van de predikantsplaats. Inmiddels is duidelijk
dat we een sprong dienen te maken in inkomsten vanuit de Actie Kerkbalans van circa 10% om een
100% predikantsplaats mogelijk te maken voor de komende 5 jaar. In dit licht willen wij u/jou vragen
om (nogmaals) bewust na te denken over uw of jouw bijdrage aan de kerk.
Denk hierbij aan de volgende vragen:
1. Hoeveel tijd wilt u/jij vrijmaken voor kerk(enwerk)?
2. Hoeveel geld wilt u/jij beschikbaar stellen voor de kerk?
Betreft de tweede vraag willen we de onderstaande informatie ter overweging meegeven. Links ziet
u/jij een overzicht van de inschrijving Actie Kerkbalans 2017 en rechts een overzicht van de begrote
lasten 2018.
Inschrijfbedrag

Aantal
inschrijvingen

% Totale
bedrag

Geen inschrijving

141

0%

< €50,-

91

5%

€50,- tot €200,-

82

17%

€200,- tot €500,-

57

30%

€500,- tot €1.000,-

20

23%

> €.1000,-

9

25%
€63.804,-

Totaal:

Inschrijving Actie Kerkbalans 2017

Begroting 2018: Lasten (op basis van 100% predikantsplaats)

Volgende week vindt u bij de nieuwsbrief deel 2 van dit bericht met aanvullende financiële informatie
over de gemeente.
Wij willen u/jou vragen om alvast na te denken over uw/jouw bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2018.
Deze zal eind januari plaats vinden.
Mocht u of jij op basis van bovenstaande nog vragen en/of opmerkingen hebben neem gerust contact
op met één van de kerkrentmeesters of kerkenraadsleden.
Met hartelijke groet,
College van Kerkrentmeesters

