Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

Zondag 22 oktober 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : kand. J. Speksnijder
Organist
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Ps. 113:1
Schriftlezing : 2 Kor. 11:12-12:10
Tekst
: 2 Kor. 12:9-10
Thema
: Roemen: wie of wat prijs ik
(aan)?

Avonddienst : 18.00 uur
Voorganger : kand. G.J. Anker,
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Psalm 115 vers 1
Schriftlezing : Richteren 16: 4 – 31
Tekst
: Richteren: 28a

Kindernevendienst
22 oktober: onderbouw: Hanneke en Danine, middenbouw: Wendy en Thom, bovenbouw:
Martin
29 oktober: onderbouw: Annette en Marit, middenbouw: Dieke en Joost, bovenbouw: Caroline
Crèche
22 oktober: Elike Treffers, Sandra van Tilborg, Mariëlle Oudshoorn
29 oktober: Wilma Koekkoek, Greta Kok, Antoinette Paans
Collecten
: 1. Plaatselijk jeugdwerk, 2. Kerkrentmeesters, 3. Onderhoud orgel
Collecten volgende week: 1. Plaatselijk jeugdwerk, 2. Kerkrentmeester, Onderhoud pastorie
Kerkauto
: Dik van Vugt, tel. 44 23 27
Kerkauto volgende week: Wim Duizer, tel. 44 16 87
Bijbel leesrooster
Zondag 22 okt.: Jeremia 8:4-17, maandag 23 okt.: Jeremia 8:18-23, dinsdag 24 okt.: Jeremia
9:1-15, woensdag 25 okt.: Jeremia 9:16-25, donderdag 26 okt.: Genesis 11:27–12:9, vrijdag
27 okt.: Genesis 12:10–13:1, zaterdag 28 okt.: Genesis 13:2-18, zondag 29 okt.: Genesis
14:1-12
Kinderclub
Maandag 23 oktober, tussen 18:30-19:45 uur, is er club voor kinderen van groep 4, 5 en 6.
Jarigen
Op 23 oktober hoopt de heer W. van Tilborg, Vijfmorgen 9, 4284 EA, 87 jaar te worden en op
24 oktober mevr. J. Pullen-Dekker, Vijfmorgen 4, 4284 EA, 81 jaar.
Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, wij wensen u Gods zegen toe in het nieuwe
levensjaar.
Bloemengroet
De bloemengroet van de gemeente gaat deze week naar mevr. Van Herpen, Koperwiek 45.
Vakantie Bijbel Club
Afgelopen dinsdag was dan eindelijk de Vakantie Bijbel Club 2017 in het nieuwe schoolgebouw
van CBS de Parel.
Ruim 140 kinderen (!) hebben we mogen verwelkomen. Na een welkomstwoord, gebed en
een paar liedjes was de beurt aan Timo van den Heuvel met zijn theater Wonderwolken, de
kinderen maar ook alle hulpouders hebben genoten van het prachtige theater met een mooie
en duidelijke christelijke boodschap. Nadat de buikjes lekker gevuld waren met een broodje
knakworst en wat drinken, was het alweer tijd voor het volgende onderdeel: spellencircuit in
de sporthal, in 10 groepjes onder begeleiding van de hulpouders, spelletjes, puzzels,
Bijbelverhaal en nog veel meer gedaan.
Bij terugkomst was het tijd voor drinken met een zakje chips.

Daarna was het alweer bijna afgelopen, na gebed en een paar liedjes kregen alle gezinnen nog
een mooie cd mee naar huis.
We kijken dankbaar terug op een mooie dag!
We willen iedereen die op wat voor manier dan ook deze mooie dag mede mogelijk heeft
gemaakt, enorm bedanken, maar bovenal dank aan onze Hemelse Vader!
D.V. tot volgend jaar Vakantie Bijbel Club 2018.
Groetjes, leiding Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk: Linda, Elike, Mieke, Jedidja, Angelina,
Wilma en Angelique
Rock Solid avond 28 oktober
Zaterdag 28 oktober is er weer een nieuwe Rock Solid avond met als thema ‘vrije tijd’. Op
deze avond gaan we ontdekken wat iedereen in zijn vrije tijd doet. Als je nog een gaatje in je
agenda kunt vinden zien we je graag in de hervormde kerk in Rijswijk, jullie zijn welkom vanaf
19:15 uur.
Groeten, de Rock Solid leiding
Rock Solid weekend
Afgelopen weekend hebben we met de tieners van Rock Solid een superleuk weekend gehad
op het Friendship van stichting Tienerfriends. Het weekend zijn we begonnen door lekker met
elkaar te eten, een Bijbelstudie te houden en een bonte avond. In het donker hebben we
buiten op het naastgelegen strand levend bingo gespeeld met een vuurtje erbij en
marshmallows en daarna, omdat we nog niet moe waren, tot midden in de nacht een film
gekeken. De volgende ochtend werd bijna iedereen vrolijk weer wakker en hebben we met
elkaar ontbeten. In de ochtend hebben we een aantal spellen gespeeld op het strand en was er
ruimte om je eigen dingen te doen. Vroeg in de middag heeft een van de leiding samen met
drie tieners het aangedurfd om het water in te gaan, het water was koud maar met het
zonnetje erbij wel lekker. Na het zwemmen stonden lekkere pannenkoeken op ons te wachten.
Het middageten hebben we afgesloten met een Bijbelstudie. In de middag stonden er weer een
aantal spellen op de planning in, op en rondom het water. Na het avondeten hebben we alles
weer opgeruimd en zijn we naar huis gegaan om onze bedjes weer op te zoeken om bij te
komen van het superleuke weekend. Sommige tieners vonden het zo leuk dat ze hun eigen
alvast aangemeld hebben voor volgend jaar.
Groeten, de tieners en de leiding van Rock Solid
Rock Solid te leuk!!!!
Aan het begin van het nieuwe seizoen van Rock Solid is gebleken dat de tieners Rock Solid
superleuk vinden en dat ze met velen naar de avonden komen. Wij, Adriëlle, Erik, Sander,
Pieter Jan, Jonathan en Martin zijn daarom op zoek naar nieuw leiding om ons team te komen
versterken en samen met ons en de tieners leuke avonden te hebben en in gesprek te gaan
over het geloof. Twijfel je nog, dan willen we je graag uitnodigen om een keer een avond
kennis te maken.
Bijbelkring
Woensdag 25 oktober om 19.30 uur is er weer Bijbelkring in de consistorie.
We behandelen dan de laatste les van Jacobus 5: 13-20.
Graag tot woensdag, Jan Pullen.

De kerkenraad wenst u allen goede en gezegende diensten toe
Informatie voor de nieuwsbrief dient uiterlijk vrijdagavond 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

