Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

Zondag 18 maart 2018
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Kand. M. Verheuvel,
Schoonhoven
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Psalm 70
Schriftlezing : Lukas 9: 18-27
Tekst
: Lukas 9: 23

Avonddienst : 18.00 uur
Catechesedienst
Voorganger : Kand. M. Padmos, Krimpen
aan de IJssel
Liturgie aanwezig

Kindernevendienst
18 maart: Onderbouw: Annette, Danine, Middenbouw: Dieke, Joost, Bovenbouw: Ria
25 maart (Palmpasen): Onderbouw: Jennie, Marit, Middenbouw: Denise, Charonne,
Bovenbouw: Andre
Crèche
18 maart: Wilma Koekkoek, Adriëlle van Berchum, Antoinette Paans
25 maart: Jetty Verbeek, Jeanne van Geffen, Denise van Geffen
Collecte: 1 Plaatselijk jeugdwerk, 2 Kerkrentmeesters, 3 Quotum Kerkrentmeesters
Kerkauto: Teus Smits,  44 14 45
Kerkauto volgende week: Dick van Vugt,  44 23 27
Bijbelleesrooster
Zondag 18 maart: Jozua 8: 30-35, Voorleesdag
Maandag 19 maart: Jozua 9: 1-15, Misleid
Dinsdag 20 maart: Jozua 9: 16-27, De eed blijft geldig
Woensdag 21 maart: Jozua 10: 1-15, De zon blijft schijnen
Donderdag 22 maart: Jozua 10: 16-28, Verslagen koningen
Vrijdag 23 maart: Jozua 10: 29-43, Veldslagen
Zaterdag 24 maart: Jozua 11: 1-15, In opdracht van God
Zondag 25 maart: Marcus 11: 1-11, Hooggespannen verwachting (Palmzondag)
Bericht van de kerkenraad - stand van zaken beroepingswerk
De kerkenraad heeft de volgende kerkenraadsleden benoemd in de beroepingscommissie:
Winfred van Dijk, Anton de Fijter, Aart Kant, Arjan van der Nat en Kees van Tilborg.
Binnenkort zal de beroepingscommissie u verder informeren over hoe de gemeente bij het
beroepingswerk betrokken wordt en welke rol gemeenteleden hierin krijgen.
De beroepingscommissie is ver gevorderd met de beschrijving van onze gemeente en het
opstellen van de profielschets voor de predikant. Hierbij zijn alle suggesties en aanbevelingen
aangedragen door de gemeente in ogenschouw genomen. De profielschets is in de
kerkenraadsvergadering van 12 maart behandeld en zal binnenkort beschikbaar gesteld
worden ter inzage voor de gemeente. Daarnaast zal begin mei een gemeenteavond gehouden
worden waarin we met u in gesprek willen gaan over, onder andere, de profielschets.
Eind volgende week zal het college van kerkrentmeesters de benodigde stukken voor de
solvabiliteitsverklaring insturen. De solvabiliteitsverklaring is een verklaring, die de kerkenraad
moet aanvragen bij de PKN, die duidelijk maakt dat de gemeente voldoende financiële
draagkracht heeft om een beroep te kunnen uitbrengen.
Om een goed beeld te kunnen geven van de financiële draagkracht van onze gemeente willen
we een oproep doen aan de gemeenteleden waarvan we nog geen reactie op de Actie
Kerkbalans hebben ontvangen om het antwoordformulier in te leveren bij het college van
kerkrentmeesters. Het huidige ingeschreven bedrag bedraagt € 70.000.
We verwachten eind april een antwoord te ontvangen op de aanvraag solvabiliteitsverklaring
en zullen u in de genoemde gemeenteavond begin mei terugkoppeling geven over de
solvabiliteitsverklaring en de financiële stand van zaken

In het ziekenhuis
Mevr. C. Westerlaken (Kruisstraat 21) is opgenomen in het Beatrixziekenhuis, kamer 512
West, Banneweg 57, 4204 AA Gorinchem.
Onze zieken thuis
Gerrit van Rijswijk, Van Ballegooijenhof 7, 4284 VL, wordt behandeld met chemokuren.
Dik Duister, Gherstkamp 8, 4284 ET, verblijft thuis na een reeks bestralingen.
Be connected
Zondagavond 18 maart, 19.30–20.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur, bij Reinier en Denise,
Jagerspad 17.
Bijbelkring 2
Morgenavond, 19 maart, is er weer Bijbelkring. We gaan hoofdstuk 6 van het boekje
behandelen.
Het gaat over Mefiboseth en zijn relatie met David.
Hij is gehandicapt, hoe ga je daar mee om en wat doen bijnamen met mensen, etc.
De avond wordt gehouden bij Arjan en Agnes van der Nat, Maasdijk 18 en begint om 20.00
uur.
Samen aan tafel voor alleenstaanden
D.V. dinsdag 20 maart is er weer veel bedrijvigheid in de Maaszaal van onze kerk, want dan
worden de voorbereidingen getroffen voor de maaltijd met alleenstaanden. Het menu: dat is
als altijd een verrassing. Bij het uitkomen van de kerkbode staat alles al op papier, is de
bedoeling. U bent van harte welkom vanaf 12.00 uur. Bent u verhinderd, wilt u dat dan
doorgeven aan Rika  44 11 31 of Hillie  44 24 58? Wilt u zo mogelijk gepast betalen?
Nog maar een paar maanden en dan bestaat onze kookgroep alweer 5 jaar, wat gaat het toch
snel allemaal, en wat fijn dat de opkomst zo stabiel is. We hopen u weer te ontmoeten dinsdag
20 maart!
Bijbelkring 1
Woensdag 21 maart is er Bijbelkring in de consistorie om 19.30 uur.
We behandelen hoofdstuk 7, Bathseba.
Handwerkclub
Donderdag 22 maart in de Maaszaal; vanaf 13.00 uur.
Rock Solid
Zaterdag 24 maart is de laatste Rock Solid avond van het seizoen. Wat we gaan doen blijft nog
een verrassing, maar ‘vraag maar raak’ aan de leiding. Wij zien jullie graag komende
zaterdagavond in de Hervormde Kerk in Rijswijk, jullie zijn welkom vanaf 19.15 uur.
Groeten, de Rock Solid leiding
Huwelijk
Op D.V. vrijdag 23 maart as. willen Arian Schouten en Corline Kraaij elkaar het ja-woord
geven. Zij willen hun huwelijk graag samen met God ingaan en dat onderstrepen zij met de
mooie tekst uit Exodus 33 welke hun trouwkaart siert:
‘Als U niet Zelf meegaat
laat ons dan niet verder trekken’
De zegen over hun huwelijk willen zij vragen in een dienst welke wordt gehouden op vrijdag 23
maart om 18.30 uur in ons kerkgebouw.
Wij wensen hen en hun familie een fijne dag toe en bovenal Gods zegen over hun huwelijk.
Arian en Corline gaan wonen aan de Vierspan 8, 4286 GN te Almkerk.
Bloemengroet
De bloemengroet van de gemeente gaat deze week naar de heer B. de Jong, Gherstkamp 24.

Uit de Gereformeerde Kerk
Zus Smits- Vos, Lijster 14, 4284 XK, werd na een val, waarbij zij haar heup brak, opgenomen
in het ziekenhuis in Gorinchem.
Een operatie was nodig, waarbij complicaties optraden en het ziekenhuisverblijf langer duurde
dan gepland.
Na enkele dagen mocht zij toch weer terug naar Altenahove om verder te herstellen.
Kleding inzamelen
Voor de kledingverkoop op een nog nader te noemen datum kunt u weer kleding, tassen,
sieraden, riemen inleveren die u uw kast uit wil hebben.
Mocht u niet in staat zijn om het zelf te brengen, geef een belletje en dan haal ik het graag bij
u op. Agnes van der Nat  44 33 95

't Kerkplein Festijn op zaterdag 26 mei 2018
Als nieuwe invulling voor de ‘rommelmarkt’ is besloten om op zaterdag 26 mei 2018 't
Kerkplein Festijn te organiseren. Ondanks het feit dat een aantal factoren op dit moment nog
niet bekend is, willen we u/jullie deze datum alvast doorgeven. Wat zal de bedoeling zijn?
Als locatie gaan we weer terug naar de parkeerplaats onder aan de dijk bij de kerk. We willen
ons gaan richten op de verkoop van kleding, speelgoed , boeken en…? Met de verkoop van
meubels, potjes/pannetjes en andere ‘rommel’ is besloten te stoppen. Momenteel bekijken we
nog hoe en wanneer u de spullen kunt inleveren. Zodra daar meer informatie over is, maken
wij het bekend.
Natuurlijk zal het Rad van Avontuur niet ontbreken en komt er binnenkort een oproep om uw
boodschappen weer in te leveren. Aan de catering wordt ook nog gewerkt. Uw ideeën om deze
dag in te vullen, zijn altijd nog zeer welkom!
Hartelijke groet,
Ammy, Diana en Marjon
jdsmj.westerlaken@ziggo.nl
marjon31arie@ziggo.nl of  44 20 49
High tea-bijeenkomsten
Vanwege de teruglopende belangstelling hebben we als commissie besloten te stoppen met de
vrouwenochtenden/-middagen. We hebben het wel als heel positief ervaren om deze
bijeenkomsten samen met de 3 PKN-kerken van Giessen-Rijswijk te houden. Daarom hopen
we ook dat er een vervolg komt in de vorm van een andere gezamenlijke activiteit.
Hartelijk dank
We werden verrast door vele felicitaties ter gelegenheid van mijn 90 e verjaardag van u uit
Rijswijk. Voor ons maakte dit heel bijzonder en bracht vele herinneringen boven aan die tijd
toen, zoveel jaar geleden (1962-1967).
We vierden dit met alle kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden.
’t Was een stralende 10 maart, echt voorjaar!
Groeten familie Voordouw

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 – sterven en nieuw leven
Paasproject kindernevendienst op de wijs van ‘De Heer is waarlijk opgestaan’
De nieuwe schepping komt dichtbij.
Jezus maakt het waar.
Hij is als een korrel graan
die – gezaaid - zal sterven gaan,
maar uit de hemel klinkt Gods woord.
Heb je ’t ook gehoord?
Gevend schenkt Hij leven aan
ieder die tot Hem zal gaan.
De nieuwe schepping komt dichtbij.
Jezus maakt het waar.

