Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

Zondag 18 februari 2018
Ochtenddienst: 9.30 uur gezinsdienst
Voorganger : Ds. B.J. Mouw, Aalburg
Organist
: Jeroen de Weerdt
Liturgie aanwezig

Avonddienst : 18.00 uur
Voorganger : drs. P.M. van Dam, Houten
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 107: 12, 13
Schriftlezing :- Jesaja 53: 7-14 en
- Marcus 6: 45-52

Gezinsdienst 'Jezus ten voeten uit' (ochtenddienst)
Eerder is aangekondigd dat in deze gezinsdienst ‘Votum’ ons muzikaal zou begeleiden tijdens
de samenzang en ook zelf enige liederen ten gehore zou brengen. Vanwege
familieomstandigheden van twee van de bandleden en een blindedarmontsteking van de
pianist kan ‘Votum’ ons helaas niet muzikaal begeleiden. Wij hebben Jeroen de Weerdt bereid
gevonden om tijdens deze gezinsdienst het orgelspel voor zijn rekening nemen.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar in de hal van de kerk te ontmoeten onder het genot
van een kopje koffie/thee of een glaasje fris.
Kindernevendienst
18 feb .: Onderbouw: Annette en Anna, Middenbouw en bovenbouw geen KND
25 feb .: Onderbouw: Jenny en Marit, Middenbouw: Denise en Charonne, Bovenbouw:
onbekend
Crèche
18 februari: Agnes van der Nat, Evi van der Nat, Jeanne van Geffen
25 februari: Gerlinda Kant, Charonne Kant, Estelle Kant
Collecten
: 1e Plaatselijk jeugdwerk, 2e kerkrentmeesters, 3e onderhoud orgel
Kerkauto: Teus Smits  44 14 45
Kerkauto volgende week: Dick van Vugt  44 23 27
Bijbelleesrooster
Zondag 18 februari: Jesaja 58: 1-5, Vast goed!
Maandag 19 februari: Jesaja 58: 6-14, Geen woorden maar daden
Dinsdag 20 februari Jona 1: 1-16, Reisdoel
Woensdag 21 februari: Jona 2- 1-11, Gebed in het donker
Donderdag 22 februari: Jona 3: 1-10, Effectieve verkondiging
Vrijdag 23 februari: Jona 4: 1-11, Heet hoofd
Zaterdag 24 februari: 2 Petrus 1: 1-11, Inspanningsverplichting
Zondag 25 februari: 2 Petrus 1: 12-21, Blijf waakzaam
Actie Kerkbalans 2018
Nog niet alle inschrijvingen voor de Actie Kerkbalans 2018 zijn retour gekomen, maar we
kunnen u, voorlopig, mededelen dat de verwachting is dat de totale inschrijving op ruim
€ 70.000 uit zal komen. Dit is een erg mooi bedrag en een substantiële stijging ten opzichte
van de vorige jaren. We geven hiermee als gemeente een mooi signaal af met betrekking tot
de solvabiliteitsverklaring die we aan moeten vragen, gerelateerd aan het beroepingswerk.
Zodra hierover meer bekend is zullen we u informeren.
We zijn God erg dankbaar voor de leiding die we hierin mogen ontvangen.
Als laatste willen we iedereen die het inschrijfformulier nog niet heeft geretourneerd eraan
herinneren dit alsnog te doen. Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet, uw kerkrentmeesters

Beste gemeenteleden/kerkbezoekers
Iedereen is altijd welkom in onze kerk, vandaar dat tijdens de kerkdienst de deuren altijd open
zijn. Maar afgelopen zondag was er tijdens de dienst een bezoeker die misschien andere
bedoelingen had dan naar de preek luisteren. Toen een van de aanwezigen hem benaderde
vertrok hij spoorslags uit de kerk. Daarom zal de koster uit voorzorg in elk geval de deur
beneden bij aanvang van de ochtend- en avonddienst sluiten zodat hij alleen van binnenuit te
openen is.
Voor de boven ingang zijn we ons nog aan het beraden en willen wij U vragen alert te zijn op
onbekende bezoekers op een later tijdstip.
Met vriendelijke groet, Joost van Gammeren.
Bijbelkring 2
Komende maandag 19 februari is er Bijbelkring bij Jan en Ineke Oudshoorn, Wilgenhof 34,
Giessen
We gaan hoofdstuk 5 van het boekje behandelen, daarin staat Abigaïl centraal. Zij is de vrouw
van David, De avond begint om 20.00 uur. Allen hartelijk welkom.
Gesprekskring
Maandag 19 februari hopen wij weer bij elkaar te komen en gaan we verder met hoofdstuk 8
uit ons boekje. Van harte welkom allemaal!
Follow Me
Aanstaande dinsdag 20 februari gaan we het hebben over talenten, gaan we verder met de
dienst van 18 maart en krijgen we bezoek van de oudste groep kindernevendienst.
Het gaat druk worden! Ben en ik hopen op een actief en dynamisch uur.
Groeten van Ben en Laura
Samen aan Tafel voor alleengaanden
D.V. dinsdag 20 februari staat er een Oudhollands gerecht op het buffet, waarvan we zeker
weten dat iedereen hiervan zal smullen.
Om 12.15 uur zijn de tafels gedekt, staat er zoals altijd weer een gezellig bloemetje op de
tafels en heeft het kookteam er zin in om u een paar gezellige en smakelijke uurtjes te
bezorgen.
Mocht u om wat voor reden dan ook niet kunnen komen, wilt u dat dan even doorgeven aan
Rika  44 11 31 of Hillie  44 24 58.
Nog steeds zijn de kosten € 5.00 p.p.
U wordt vriendelijk verzocht, zo mogelijk, gepast te betalen.
U bent welkom tussen 12.00 en 12.15 uur in de Maaszaal van onze kerk.
Chauffeurs: alvast bedankt voor jullie medewerking.
Bijbelkring 1
De Bijbelkring is woensdag 21 februari om 19.30 uur.
We behandelen les 5: Abigaïl.
Tot woensdag!
Handwerkclub
Donderdag 22 februari vanaf 13.00 uur Handwerkclub in de Maaszaal.
Kinderclub
Vrijdag 23 februari van 19.15 tot 20.30 uur is er club voor kinderen van groep 7 en 8.
Onze jarige
Op februari hoopt mevr. L. Tuijl, Enghweg 8, 4284 EM, 86 jaar te worden.
Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst in het nieuwe levensjaar.
Onze zieke
De heer G. van Rijswijk, van Ballegooijenhof 7, 4284 VL, zal volgende week opnieuw
onderzoeken moeten ondergaan in het ziekenhuis. De week erna zal er worden begonnen met
chemokuren.

In het ziekenhuis en weer thuis
Op 12 februari is mevr. Bea Sabbé, Kruisstraat 1, 4284 EB, opgenomen geweest voor het
inbrengen van een pacemaker en kwam 13 februari weer thuis. Alles is goed verlopen en
hopen op goed herstel.
Bloemengroet
De bloemengroet van deze week gaat naar mevr. Bea Sabbé, Kruisstraat 1, welke uit het
ziekenhuis is gekomen.
Oproep aan alle gemeenteleden
Graag willen wij een oproep doen aan u/jou om mee te denken over een juiste invulling van de
rommelmarkt. Zoals u weet zijn er nogal een aantal zaken veranderd: we kunnen niet meer
terecht op het schoolplein van De Parel en ook is inzameling van spullen niet meer mogelijk in
verband met het verdwijnen van onze opslag. Als commissie hebben wij nauwkeurig gekeken
naar de opbrengsten van deze dag. Kleding, boeken, speelgoed, catering en het rad van
avontuur doen het goed. Jammer genoeg merken we dat de overige ‘rommel’ meer kosten met
zich mee brengen dan dat de opbrengsten zijn.
Kortom, wij zijn op zoek naar ideeën om deze dag nieuw leven in te blazen en vooral ook naar
enthousiaste mensen die deze ideeën ook mee willen uitvoeren!
Recent hebben wij nog van onze kerkrentmeester vernomen hoe belangrijk de opbrengsten
van deze dag zijn!
Wij horen graag van u/jullie.
Met vriendelijke groet,
Ammy Besselink, Diana Westerlaken en Marjon Lankhaar
jdsmj.westerlaken@ziggo.nl/ 44 23 37 of marjon31arie@ziggo.nl/ 44 20 49

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,  44 28 96
Website: Hervormde Gemeente Rijswijk: www.hervormdrijswijknb.nl
Voor alle data geldt: D.V.

Projectthema: “De nieuwe schepping – door het lijden heen
Paasproject kindernevendienst op de wijs van ‘De Heer is waarlijk opgestaan’
De nieuwe schepping komt dichtbij,
Jezus maakt het waar.
Maar Johannes werd gedood,
hij die zei: de Heer is groot,
hij moest toen op die dag alleen
door veel lijden heen.
Ook wij hebben soms verdriet,
maar de Heer, Hij helpt en ziet.
De nieuwe schepping komt dichtbij,
Jezus maakt het waar.

