Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

Zondag 27 augustus 2017
Ochtenddienst
: 9.30 uur
Voorbereiding H.A.
Voorganger
: Kandidaat L. van den
Dool, Nederhemert
Organist
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied
: OTH 215
Schriftlezing
: Jozua 2

Middagdienst
Afscheidsdienst
Voorganger
Organist
Liturgie aanwezig

: 14.30 uur
: Ds. D.M. Heikoop
: Jeroen de Weerdt

Collecten
: 1. Diaconaal Quotum, 2. Kerkrentmeesters, 3. Quotum kerkrentmeesters
Collecten volgende week: 1. Agapè, 2. Kerkrentmeesters, 3 Eigen predikantsplaats
Kerkauto
: Dik van Vugt, tel. 44 23 27
Kerkauto volgende week: Ochtend: Hille Hooghiemstra, tel. 44 26 86, avond: Ko Kraaij, tel.
44 28 25
Kindernevendienst
27 augustus: Onderbouw: Annette S. Anna, Middenbouw: Denise, Charonne, Bovenbouw:
Martin
3 september: Onderbouw: Jannie, Marit, Middenbouw: Joëlle, Joost, Bovenbouw: Caroline
Crèche
Tijdens de afscheidsdienst van vanmiddag is er crèche.
Bijbel leesrooster
Zondag 27 aug.: Psalm 17, maandag 28 aug.: Nehemia 11:1-36, dinsdag 29 aug.: Nehemia
12:1-47, woensdag 30 aug.: Nehemia 13:1-31, donderdag 31 aug.: Lucas 10:1-16, vrijdag 1
sep.: Lucas 10:17-24 zaterdag 2 sep.: Lucas 10:25-37, zondag 3 sep.: Psalm 1
Bezinningsbijeenkomst Heilig Avondmaal
Op woensdag 30 augustus zal er tussen 19.30–20.00 uur een bezinningsbijeenkomst zijn
(mede) ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal.
Vandaag, zondag 27 augustus, begint de voorbereiding op het avondmaal wat we als
gemeente mogen vieren op zondag 3 september. In deze week van voorbereiding wordt u van
harte uitgenodigd om woensdagavond 30 augustus de bezinningsbijeenkomst te bezoeken.
Deze bezinning zal voor iedereen een goede bijdrage leveren in de voorbereidingsweek. We
mogen ons als gemeente dankbaar bewust zijn van het voorrecht de dood van onze Verlosser
en Zaligmaker op deze wijze te gedenken. Zijn er voor u redenen die het aangaan aan het
heilig avondmaal in de weg staan, neem dan gerust contact op met uw wijkouderling.
Avondmaalscollecte
Nellie Oliemans uit Nieuwendijk werkt voor Agapè onder straatjongeren in Rotterdam. De
Avondmaalscollecte van zondag 3 sept. is bestemd voor dit project.
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.
Van de handwerkgroep
D.V. maandag 28 aug. is er van 20.00 uur tot 21.00 uur, naast de verkoop van
collectebonnen, ook de mogelijkheid om kaarten te kopen van de handwerkgroep en een
bescheiden assortiment. van 2de hands boeken. Ria van Tilborg heeft weer prachtige foto’s
aangeleverd, waar wij weer kaarten van hebben gemaakt. U kunt voor kaarten ook terecht bij
Hillie van Breugel, De Rietdekker 10, tel: 44 24 58.

Verjaardag
De heer. A. Grandia, Drie Zalmen 11, 4284 EN Rijswijk, hoopt 1 september 80 jaar te worden.
Vanaf deze plaats willen wij u hartelijk feli citeren en Gods zegen toewensen in het komende

levensjaar.
Oproep voor leiding van de kinderclub
Omdat we vorig seizoen afscheid hebben genomen van 2 personen van de clubleiding, houdt
dat in dat we dit seizoen met een minimale bezetting starten. Dit betekent concreet dat we
met 2 groepen gaan draaien (groep 4, 5, 6 en groep 7 + 8). We draaien elke groep om de
week, omdat alle leiding ingezet moet worden. We zouden dit graag anders zien! Dus bij dezen
de vraag: We zijn op zoek naar mannen/vrouwen/jongeren die het leuk vinden om met de
kinderen (van onze gemeente en ook daarbuiten) te knutselen, te praten en te leren over de
Bijbel. De groepsindeling wordt als volgt: Groep 4, 5, 6 op maandagavond om de 2 weken van
(Grace, Ankie, Elike) Groep 7 + 8 op vrijdagavond om de 2 weken (Jantine, Ankie, Elike) We
zouden graag een beroep op u/jou doen, zodat de kinderen naar de club kunnen blijven gaan
de aankomende jaren! Als u/jij vragen hebt: graag zien wij een mail naar
westerlaken8@hotmail.com (Elike) of bel 501070 (Elike) of spreek even iemand van de leiding
aan.
Winterfair (1)
Inmiddels is de datum voor onze jaarlijkse Winterfair bekend. Zaterdag 18 november zal deze
weer worden gehouden in onze kerk. Vorig jaar hebben wij voor het eerst met gemeenteleden
bloemstukjes, windlichten en fruitbakjes etc. gemaakt. Dit zouden wij dit jaar verder willen
uitbreiden. Dus vindt u het leuk om hieraan mee te helpen: noteer vrijdag 17 november alvast
in de agenda. Over de loterij hebben wij uitvoerig gesproken. Natuurlijk willen wij dit element
erin houden, maar dit kan niet zonder verkopers. Een (klein) aantal gemeenteleden is hierin
actief, maar zeker hiervoor geldt: vele handen maken licht werk. Dus denk er eens aan om
bijvoorbeeld loten te verkopen in uw eigen straat e/o familiekring. Laat het ons weten als u dit
wil doen! Ideeën zijn uiteraard altijd welkom. Spreek ons aan of mail naar
marjon31arie@ziggo.nl of jdsmj.westerlaken@ziggo.nl. Hopelijk kunnen we er met elkaar weer
een mooie dag van maken. Hartelijke groet namens de commissie, Ammy Besselink, Diana
Westerlaken en Marjon Lankhaar.
Winterfair (2)
Op de winterfair die op zaterdag 18 november gehouden wordt, zal ook een (hopelijk
uitgebreide) kledingbeurs aanwezig zijn. Deze keer met een assortiment aan winterkleding en
accessoires,zodat u ook in het najaar voordelig leuke dingen kunt vinden!.
Het streven is om het jeugdhonk helemaal te kunnen vullen en daarom de vraag of u leuke,
bijdetijdse, nette overtollige kleding bij Agnes van der Nat in wil leveren (tel. 44 33 95).
Mocht brengen een probleem zijn, dan haal ik het bij u op.
Bij voorbaat al heel hartelijk bedankt!
Startdag kindernevendienst
Afgelopen zondag was de startdag van de kindernevendienst. Na het gebed, zingen van liedjes
en het Bijbelverhaal hebben de kinderen een vossenjacht gedaan. De kinderen mochten op
zoek naar 7 vossen die verstopt zaten in het gebied van de Rijswijksesteeg tot de Kruisstraat.
Elke vos beeldde een Bijbelverhaal uit, onder andere de volgende Bijbelverhalen werden
uitgebeeld: de bakker en de schenker, Daniël in de leeuwenkuil, de toren van Babel en de
kikkerplaag. Als de kinderen het verhaal geraden hadden kregen ze een letter, waarmee ze het
woord 'herders' konden maken. Niet alle Bijbelverhalen waren even makkelijk te raden, maar
met een klein beetje hulp zijn ze er toch uitgekomen. Op de website van de kerk zijn de foto's
die tijdens de vossenjacht gemaakt zijn te bewonderen.
Nieuwe leiding Rock Solid
Vind jij tieners in de leeftijd van 12 t/m 14 jaar ook zo leuk en zou jij ze graag kennis willen
laten maken en te laten groeien in het geloof in Jezus Christus (Efeze 4:12-13). Dan zijn wij
opzoek naar jou als nieuwe leiding van Rock Solid. Tijdens de Rock Solid avonden laten wij
met behulp van spellen, gesprekken, het lezen uit de Bijbel, enz., rondom een bepaald thema,

de jongeren kennismaken en groeien in het geloof. Naast de gewone Rock Solid avonden gaan
wij ook leuke activiteiten buiten de deur doen, komende seizoen gaan we onder andere met de
tieners op kamp en hebben we een slotdag.
Lijkt het je leuk om leider/leidster te worden, heb je vragen of wil je een keer een avond
meemaken, dan horen we het graag van je.
Groeten, de Rock Solid leiding: Adriëlle, Pieter Jan, Erik, Jonathan, Sander en Martin.
Startzondag 17 september 2017 met als thema ‘Open je ogen’
Na de succesvolle startdagen van de afgelopen jaren, willen wij ook dit jaar een startzondag
voor het nieuwe winterseizoen organiseren. Reserveer op 17 september niet alleen tijd voor de
ochtenddienst, maar houdt deze zondag ook rekening met koffiedrinken, een keuzeprogramma
en een hapje eten met elkaar. De startzondag is voor alle leden van de kerk, zowel jong als
oud en wij hopen op een goede opkomst. Het eten is ongeveer vanaf 14.00 uur. Voor nadere
informatie zie de poster bij de ingang van de kerk op het prikbord. Graag het aantal
deelnemers opgeven bij Arjan van der Nat (pomsidou@hetnet.nl) of Gerben Kant
(famgkant@ziggo.nl).

Bloemengroet

De bloemengroet gaat deze week naar mevr. W. van Hattem. Zij verblijft in Zorgcentrum Goezate,
Raadhuislaan 4, 4251 VS Werkendam.

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

