Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

Zondag 21 januari 2018
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : ds. L. van Wingerden,
‘s Hertogenbosch
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Gezang 265: 1 en 5
Schriftlezing : - 1 Sam. 3: 1-10 en 19-21
- Johannes 1: 35-42

Avonddienst : 18.00 uur
Voorganger : Kand. J.B. Mulder,Hilversum
Organist
: Miranda Duizer
Aanvangslied : Psalm 67: 1 en 2
Schriftlezing : - Jesaja 43, 9-12
- Mattheüs 5, 13-16

Kindernevendienst
21 jan. Onderbouw: Jenny en Marit, Middenbouw: Joëlle en Quinty, Bovenbouw: André
28 jan. Onderbouw: Annette en Anna, Middenbouw: Wendy en Thom, Bovenbouw: Caroline
Crèche
7 januari: Gerlinda Kant, Charonne Kant, Estelle Kant
14 januari: Carolien Kant, Heidi Kant, Mirjam Elshout
Collecten: 1e diaconie: eigen zendingsproject 2e kerkrentmeesters, 3e onderhoud orgel
Kerkauto: Teus Smits, tel. 44 14 45
Kerkauto volgende week: Dick van Vugt, tel. 44 23 27
Bijbelleesrooster
Zondag 21 januari: 1 Korintiërs 6: 12-20, De ware tempeldienst
Maandag 22 januari: Spreuken 17:1-15, Vrede bewaren
Dinsdag 23 januari: Spreuken 17: 16-28, Recht
Woensdag 24 januari: Spreuken 18: 1-11 Zeggen en zwijgen
Donderdag 25 januari: Spreuken 18: 12-24, Toegankelijk
Vrijdag 26 januari: Psalm 5, Gebed om recht
Zaterdag 27 januari: Marcus 1: 1-15, Water in de woestijn
Bloemengroet
De bloemengroet van de gemeente gaat deze week naar mevr. L. van Tilburg, Nieuwstraat 15.
Samen aan Tafel voor alleenstaanden
D.V. dinsdag 23 januari zijn de tafels weer gedekt, heeft Agnes voor een gezellig bloemetje
gezorgd en zijn de gerechten bereidt.
U bent van harte welkom tussen 12.00 uur en 12.15 uur, heeft u zich opgegeven en kunt u er
toch niet aanwezig zijn meld u zich dan af bij: Rika tel: 44 11 31 of Hillie tel: 44 24 58.
Wilt u zo mogelijk gepast betalen ? We hopen samen met u een gezellige maaltijd te hebben.
Kinderclub
Vrijdag 26 januari om 19:15-20:30 uur is er club voor kinderen van gr. 7 & 8.
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

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 19.15 uur: Herv. kerk Rijswijk
Donderdag 25 januari om 19.30 uur: Herv. kerk Giessen
Personalia Gereformeerde Kerk
Mw. T van Anrooij- de Jager, Guldenaerde 4, 4283 GR Giessen, mocht na een geslaagde
heupoperatie weer thuiskomen uit het ziekenhuis.

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

Verslag gemeenteavond 16 januari 2018
Afgelopen dinsdagavond heeft een gemeenteavond plaats gevonden. De circa 80 aanwezige
gemeenteleden hebben met elkaar gesproken en nagedacht over de financiële stand van zaken van
de gemeente, in het bijzonder in relatie tot het beroepingswerk. Het diagram, zoals hieronder
afgedrukt, laat de huidige financiële situatie en trend zien.

Op de avond is de volgende concrete vraag gesteld: “Hoeveel (meer) moeten we als gemeente
bijdragen om voor 100% een predikant te kunnen beroepen?” Het antwoord is dat een stijging in totale
inkomsten van ten minste 10% nodig is om de komende vijf jaar een 100% predikantsplaats te kunnen
betalen. Onze financiële situatie wordt beoordeeld door de landelijke PKN kerk. Dit gebeurt door het
aanvragen van een zogeheten solvabiliteitsverklaring. Hierbij wordt beoordeeld of wij de komende
jaren in staat zijn voor 100% een predikant te betalen. Zoals het er nu voor staat kunnen wij dit niet.
De kans op een positieve beoordeling wordt veel groter als de gemeente via de “Actie Kerkbalans
2018” laat blijken dat we een sprong in inkomsten maken. Omdat de Actie Kerkbalans een onderdeel
is van de totale inkomsten, naast o.a. collectes en acties, is hierin een sprong van 15% nodig om de
totale inkomsten met 10% te laten stijgen.
Dus concreet; we hebben als doel een stijging in inkomsten Actie Kerkbalans van minimaal 15%. Dit
kan al bereikt worden als iedereen die nu een bijdrage doet (240 eenheden) deze verhoogt met €50,-.
Kijkt u eens naar de gepresenteerde overzichten, weergeven op de vorige nieuwsbrieven en de
presentatie, en bepaal, los van wat u nu geeft, wat u voor een 100% predikant over hebt. Voor ieder
gemeentelid ligt de volgende vraag: wilt en kunt u extra bijdragen om een 100% predikantsplaats
mogelijk te maken?
Hierbij kan het ook volgende genoemd worden. Circa 29 personen/gezinnen (eenheden) zorgen voor
ongeveer de helft van de inkomsten van de Actie Kerkbalans door €500,- of meer te geven op
jaarbasis. Het zou mooi zijn en tevens voor stabiliteit zorgen als dit 50 eenheden worden. Daarnaast
zijn er 91 eenheden die minder dan €50,- geven. Als de helft hiervan €100,- geeft, geeft dit een
hogere inschrijving maar ook meer draagkracht.
Bij deze oproep mogen we het Bijbelgedeelte 1 Korinthiërs 1:1-9, welke ook aan het begin van de
gemeenteavond gelezen is, in gedachten houden. We mogen belijden dat het God is die Zijn
gemeente leidt en we van Zijn genade afhankelijk zijn. Zo vertrouwen wij erop dat onze situatie Hem
niet ontgaat en Hij hoe dan ook voor ons zorgt en zorgen zal.
Aan het eind van de avond werd nog een oproep gedaan om namen in te dienen van predikanten
en/of kandidaten die u geschikt acht als predikant voor onze gemeente. Dit kan tot 1 april a.s. bij onze
scriba. Daarnaast willen we u/jou ook uitnodigen voor om onderdelen aan te dragen voor de
profielschets van de predikant. Dit kan tot 27 januari a.s. eveneens bij scriba Winfred van Dijk
(Koekoek 1, scriba@hervormdrijswijknb.nl).
De volledige presentatie welke is gebruikt op de gemeenteavond is te bekijken via onze website
(http://www.hervormdrijswijknb.nl).

Actie kerkbalans 2018 – Begroting en rekening
Op de gemeenteavond van afgelopen dinsdag is toelichting gegeven over de financiële situatie en de
begroting van onze gemeente. Volgende week ontvang u een uitnodiging voor de Actie Kerkbalans.
Onderstaand treft u een verkort overzicht aan van de begroting 2018 met vergelijkende cijfers van de
rekening 2017 (concept), begroting 2017 en rekening 2016. Dit is bedoeld om u nog beter te
informeren.
Begroting
2018
Baten
Inkomsten kerkelijk centrum
Pachten
Renten
Actie Kerkbalans (Kerkelijke bijdrage)
Collecten Eredienst
Giften
Solidariteitskas
Overig levend geld (acties)
Totaal
Lasten
Onderhoud en gebruikskosten kerkgebouw
Onderhoud en gebruikskosten pastorie
Pastoraat
Afdrachten Quotum en Solidariteitskas
Vergoeding koster netto
Vergoedingen organisten
Kosten Beheer
Totaal
Saldo baten – lasten
Onttrekking onderhoud (schilderen pastorie)
Reservering onderhoud
Reservering pastoraat
Resultaat

*
**

Rekening
2017

Begroting
2017

Rekening
2016

4.000
400
150
* 60.000
20.500
500
3.500
11.100
---------100.150

5.822
498
81
64.713
21.608
214
3.075
12.871
---------108.882

3.000
300
500
67.500
23.000
1.000
3.500
11.000
---------109.800

3.439
386
279
62.140
21.179
510
3.520
11.381
---------102.834

12.500
1.850
** 82.700
6.250
1.000
1.000
3.900
---------109.200

11.997
1.326
64.821
5.928
934
1.212
2.839
---------89.057

14.800
1.500
80.700
6.000
1.200
1.200
4.400
---------109.800

9.302
5.185
76.037
5.955
709
837
3.289
---------101.314

-9.050
0

19.825
0
16.000
---------3.825
=====

0
-3.000

1.520
4.000
-4.000

----------3.000
=====

---------1.520
=====

----------9.050
=====

Bedrag wordt bijgesteld n.a.v. inschrijving Actie Kerkbalans 2018
Gebaseerd op het 100% predikantsplaats die het gehele jaar vervuld is

Naar aanleiding van de reactie van de gemeenten te geven via de inschrijving op de Actie Kerkbalans
2018 zal de post ‘Actie Kerkbalans (Kerkelijke bijdrage)’ bijgesteld worden. Dit geldt tevens voor de
meerjarenbegroting die onderdeel vormt van de aanvraag solvabiliteitsverklaring. De aanvraag van de
solvabiliteitsverklaring is onderdeel van het beroepingsproces van een nieuwe predikant.
Wij hopen op een positieve reactie in de Actie Kerkbalans en vertrouwen op de leiding van God in
onze gemeente.
Mocht u vragen hebben over de begroting en (concept) rekening kunt u contact opnemen met één van
de kerkrentmeesters.
Met vriendelijke groet,
Uw kerkrentmeesters

