Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

Zondag 14 januari 2018
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Kand. A.H. van Mourik,
Sprang-Capelle
Organist
: Timo v.d. Berg
Aanvangslied : Ps. 89:7,8
Schriftlezing : Psalm 20

Avonddienst : 18.00 uur
Voorganger : Ds. J. Boom, ‘s-Gravenmoer
Organist
: Hans van Oudheusden
Aanvangslied : Ps. 43: 3, 4
Schriftlezing : Lukas 15

Kindernevendienst
14 januari: Onderbouw: Jolanda en Anna, Middenbouw: Denise en Charonne, Bovenbouw: Ria
21 januari: Onderbouw: Jennie en Marit, Middenbouw: Joëlle en Quinty, Bovenbouw: André
Crèche
14 januari: Carolien Kant, Heidi Kant, Mirjam Elshout
21 januari: Dingena Versteeg, Sandra van Tilborg, Mariëlle Oudshoorn
Collecten
: 1. Diaconaal quotum, 2. Kerkrentmeesters, 3. Quotum Kerkrentmeesters
Collecten volgende week: 1. Eigen zendingsproject, 2. Kerkrentmeesters, 3. Onderhoud
orgel
Kerkauto: Gerrit van Drunen, tel. 44 29 71
Kerkauto volgende week: Teus Smits, tel. 44 14 45
Bijbelleesrooster
Zondag 14 januari: Romeinen 4: 13-25, Niet zien, maar toch geloven
Maandag 15 januari: Psalm 66, Wereldwijde uitnodiging
Dinsdag 16 januari: Spreuken 16: 1.15, De HEER en de mens
Woensdag 17 januari: Spreuken 16: 16-33, De koning en de wijze
Donderdag 18 januari: Psalm 3, Beschermheer
Vrijdag 19 januari: 1 Korintiërs 5: 1-13, Tucht en ontucht
Zaterdag 20 januari: 1 Korintiërs 6: 1-11, Christelijk recht
Zondag 21 januari: 1 Korintiërs 6: 12-20, De ware tempeldienst
Onze jarigen
11 januari Mevr. W. Nieuwenhuizen – Bakker (Koperwiek 43 4284 XA) 83 jaar
11 januari Dhr. A van Tilburg (Onderweg 8, 4284 ED) 81 jaar
12 januari mevr. G.A. van Tilburg, (Nieuwstraat 15, 4284 VJ) 89 jaar
19 januari Mevr. C. Kant– van Rijswijk (Enghweg 12 4284 EM) 84 jaar
30 januari Mevr. D de Zeeuw van Pouderoijen, Lemmenskamp, Woudrichem, 96 jaar
Allen (alsnog) van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst in het nieuwe levensjaar.
(In het vervolg worden de verjaardagen per maand vermeld).
High tea/vrouwenmiddag
Dinsdagmiddag 30 januari is er weer een high tea van 13.15 – 14.45 uur. In het Dijkhuis in
Giessen komt Marlies Kant vertellen over haar reis naar Ghana.
Iedereen wordt gevraagd wat lekkers (hoeveelheid ongeveer wat je zelf lust) mee te nemen
voor bij de thee/koffie en een bijdrage van € 2.00 ter dekking van onkosten. Graag vooraf
aanmelden t/m maandag 29 januari bij Heidi Kant (tel. 441144 of heidi@kantoliehandel.nl) of
Gerlinda Kant (tel. 441632 of gerlinda23.GK@gmail.com)
Alle dames van harte welkom en vraag gerust een vriendin of buurvrouw mee!
De vrouwencommissie
Gebedskring
Dinsdag 16 januari zal er gebedskring zijn bij Jennie Kant, Lijster 12.
De aanvang is: 18.30 uur.

Oliebollen
De oliebollenactie heeft het mooie bedrag van € 1285.00 opgebracht.
Wij bedanken alle bakkers, inpakkers, kopers en verkoopsters maar vooral alle sponsoren voor
hun bijdragen, aan deze geslaagde actie.
Het oliebollenteam
Verjaardagsfonds
De opbrengst van het verjaardagsfonds 2e helft 2017 is € 602.10.
Er waren 261 jarige, zij worden bedankt voor het vullen van de envelop.
Ook de dames die gaan feliciteren worden bedankt voor hun inzet.
(De envelop mag ook in de collectezak worden gedaan als ik soms niet thuis ben).
Kinderclub
Maandag 15 januari tussen 18.30 en 19.45 uur is er club voor de kinderen van gr. 4, 5 en 6.
Personalia Gereformeerde Kerk
Huwelijksjubileum
Op maandag 15 januari mogen Anton en Linda Oppenhuizen-van Wel, Parallelweg 20, 4283 GS
Giessen, hun 25-jarig huwelijk gedenken.
Bloemengroet
De bloemengroet gaat deze week naar: Diana Duizer, Kruisstraat 27, 4284 EB.
Week van Gebed 2018: ‘Recht door zee’
Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg, en dichtbij.
D.V. 22 t/m 25 januari a.s. willen we als 3 kerken van Giessen en Rijswijk weer meedoen met
de Week van Gebed.
De Week van Gebed in 2018, welke wereldwijd plaatsvindt, heeft het thema: ‘Recht door zee’
en staat in het teken van vrijheid van slavernij.
Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus.
Elke dag is er een dagthema wat nauw verband houdt met ‘Recht door zee’.
Per dag is er een Bijbelgedeelte met een korte reflectie en passende gebedspunten.
Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar.
Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid.
De Week van Gebed is er voor iedereen. We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens
de Week van Gebed.
Telkens is er zo’n half uurtje gepland van zingen, stil zijn en (dank)gebed.
De week van gebed in Giessen/Rijswijk
Maandag 22 januari om 20.15 uur: Herv. kerk Giessen (speciaal voor jongeren, volwassenen
zijn ook welkom)
Dinsdag 23 januari om 19.30 uur: Geref. kerk Rijswijk
Woensdag 24 januari om 19.30 uur: Herv. kerk Rijswijk
Donderdag 25 januari om 19.30 uur: Herv. kerk Giessen
Gemeente-avond
Op dinsdagavond 16 januari a.s. willen we een gemeenteavond houden. Deze avond zal om
20.00 uur beginnen en plaatsvinden in ons eigen kerkgebouw. We willen het met name hebben
over de financiën van onze gemeente en het beroepingswerk.
U bent allen van harte welkom

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

Financiële situatie en Actie Kerkbalans 2018 – deel 2
Zoals u vorige week in deel 1 van dit bericht heeft kunnen lezen, willen we u/jou graag informeren over
en betrekken bij de huidige en toekomstige financiële situatie van onze gemeente.
Gemeente zijn we samen. Iedereen is hierin even belangrijk en we leveren allemaal onze eigen bijdrage
aan de gemeente. Daarmee bepalen we ook samen de toekomst van onze gemeente, waarbij we
natuurlijk de leiding van de Here God mogen zoeken en verwachten. Omdat we op dit moment voor
belangrijke keuzes staan, willen we in kaart te brengen wat onze gemeente nu en in de toekomst kan
en wil (bij)dragen. Daarnaast is het duidelijk geworden 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.
Hierbij willen we u nogmaals uitnodigen om over de volgende vragen na te denken:
1. Hoeveel tijd wilt u/jij vrijmaken voor kerk(enwerk)?
2. Hoeveel geld wilt u/jij beschikbaar stellen voor de kerk?
Als achtergrond bij deze vragen willen we de onderstaande informatie ter overweging meegeven. In de
tabel links is de 5-jaar prognose voor kosten weergeven en in het taartdiagram rechts de begroting
inkomsten 2018.

Prognose lasten 2018-2022 (op basis van 100% predikantsplaats)

Begroting 2018: Inkomsten in percentage van totaal

Uit de lastenprognose is af te leiden dat de verwachting is dat
totale kosten over 5 jaar met ruim 7% zullen stijgen. Om de gemeente op de lange termijn financieel
gezond te houden, zal dit gepaard moeten gaan met een (minimaal) gelijke stijging in inkomsten.
Kijkend naar de verdeling inkomsten valt op dat het overgrote deel via de Actie Kerkbalans gegeven
wordt. Daarnaast is te zien dat 11% van de inkomsten gegenereerd wordt uit acties. Waar deze acties
ooit ontstaan zijn om als ‘extraatje’ te fungeren, zijn deze inkomsten de laatste jaren nodig om de
exploitatierekening van onze kerk sluitend te krijgen.
We vragen u/jou bij deze om alvast na te denken over uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2018.
Tussen 22 en 27 januari zult u de uitnodiging voor de Actie Kerkbalans thuis krijgen. Tussen 29 januari
en 3 februari zal uw antwoord door de vrijwilligers weer opgehaald worden. Daarna zullen we u zo
spoedig mogelijk informeren over het resultaat.
Daarnaast heeft eenieder zijn/haar eigen talenten meegekregen. Welke talenten kunt u/jij inzetten voor
onze gemeente? Denk niet alleen aan grote taken, elke kleine activiteit draagt bij!
Tot slot nodigen we u/jou van harte uit voor de gemeenteavond op dinsdag 16 januari om met u/jou
door te praten over de toekomst van onze gemeente.
Met hartelijke groet,
College van Kerkrentmeesters

