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VOORWOORD

U heeft zojuist de gemeentegids voor het seizoen 2016-2017 opengeslagen.
In deze gids vindt u alle actuele informatie over de hervormde gemeente van
Rijswijk (N.Br.).
Wat is een gemeente? Het woord ‘gemeente’ komt van het woord
‘gemeenschap’ en wijst op: (a) een groep mensen, die (b) met elkaar
verbonden zijn. Die beiden kanten zie je in deze gemeentegids duidelijk
terug.
De hervormde gemeente van Rijswijk is een groep van honderden mensen.
Al die mensen zijn verschillend; we hebben verschillende achtergronden,
verschillende leeftijden, verschillende gaven, verschillende interesses en
verschillende bezigheden.
Daarom staan er ook zulke uiteenlopende activiteiten in deze gids. Je kunt
in de gemeente van alles doen: zingen op een koor, koken voor andere
mensen, studeren op een cursus, meedoen aan The God Story, met
jongeren optrekken op een jeugdclub, bidden op de gebedskring of spullen
verkopen op de winterfair.
Maar al die verschillende mensen, met al die verschillende gaven en
interesses, delen ook iets met elkaar: we zijn aangesproken door Jezus
Christus. We hebben Hem leren kennen als onze Heer en Heiland. Dat bindt
ons aan elkaar aan en maakt ons tot gemeente van Christus.
Centraal in de gemeente staan de zondagse kerkdiensten. Daar komen we
samen om God te ontmoeten. We geloven en merken dat Jezus Christus
door Woord en Geest tot ons spreekt, ons bemoedigt en vermaant, ons
verzoent en vernieuwt, ons een diepe vreugde geeft: het besef dat we door
Zijn offer aan het kruis kinderen van God mogen zijn.
Deze gids is een uitnodiging om aan het gemeenteleven deel te nemen.
Kijkt u/jij hem rustig door of er iets bij zit wat u aanspreekt, u bent overal
hartelijk welkom. Samen willen we gemeente van Christus zijn door te leven
uit Zijn genade, door Hem en elkaar te dienen.
Met vriendelijke groet,
Ds. D.M. Heikoop

Gemeentegids 2016-2017
Hervormde Gemeente Rijswijk (NB)

ALGEMENE INFORMATIE
Kerk:

Hervormde Kerk
Maasdijk 27
4284 VB Rijswijk nb
Tel. 0183-442273

Predikant:

Ds. D.M. Heikoop
Vijfmorgen 6
4284 EA Rijswijk nb
Tel. 0183-443418
predikant@hervormdrijswijknb.nl

Scriba kerkenraad:

Dhr. W. van Dijk
Koekoek 1
4284 XH Rijswijk nb
Tel. 0183-443794
scriba@hervormdrijswijknb.nl

Ledenadministratie:

geboorte, huwelijk, verhuizing, e.d.
doorgeven aan:
Dhr. W.C. Duizer
Maasdijk 22b
4284 VA Rijswijk nb
Tel. 0183-441687
ledenadministratie@hervormdrijswijknb.nl

Beheer kerkruimten:

Mw. J. Duizer-Van Noorloos
Maasdijk 22b
4284 VA Rijswijk nb
Tel. 0183-441687
verhuurkerkgebouw@hervormdrijswijknb.nl

Koster:

Dhr. J. van Breugel
Rietdekker 10
4284 VP Rijswijk nb
Tel. 0183-442458
koster@hervormdrijswijknb.nl

Website:

www.hervormdrijswijknb.nl
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1. KERKDIENSTEN
Het hart van de gemeente klopt in de zondagse eredienst. Daar komen we
samen voor Gods aangezicht om Hem te ontmoeten. Hij komt tot ons in de
bediening van het Woord en de sacramenten, wij mogen Hem antwoorden
in ons bidden en danken, in ons zingen en belijden en in het geven van onze
gaven.
Elke zondag zijn er twee diensten, om 9.30 uur en om 18.00 uur. We komen
dan samen in navolging van vele generaties die ons in dit kerkgebouw zijn
voorgegaan en in verbondenheid met de wereldwijde Kerk. In de diensten
wordt de gereformeerde liturgie gevolgd. We maken daarbij gebruik van de
Bijbelvertaling van het N.B.G. (vertaling ’51). We zingen de psalmen in de
nieuwe berijming en daarnaast gezangen uit de hervormde bundel (bundel
’38) en ‘Op Toonhoogte’. Voor gasten zijn hiervan een aantal exemplaren in
de kerk aanwezig.
In een van de zalen op de benedenverdieping is er crèche voor de kinderen
t/m 3 jaar. In de nieuwsbrief staat wekelijks vermeld wie hierover de leiding
heeft. Voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar is er kindernevendienst (zie
hiervoor verder onder ‘kindernevendienst’).
Op de eerste zondag van de maand en/of bij bijzondere diensten wordt er
aansluitend op de dienst koffie gedronken in de hal achterin de kerk zodat
we elkaar kunnen ontmoeten en verder kunnen spreken over het evangelie.

Bediening Heilige Doop
De kinderen die in de gemeente geboren zijn, en volwassenen die op latere
leeftijd tot geloof gekomen zijn maar nog niet gedoopt zijn, mogen het
sacrament van de Heilige Doop ontvangen. Hierin zegt Christus de dopeling
toe dat Hij zijn of haar hart reinigt van zonden en zijn of haar leven vernieuwt
door Zijn Geest. Door de Doop wordt je volwaardig lid van de Kerk.
Met ouders die hun kind willen laten dopen, of met een volwassene die tot
geloof gekomen is en gedoopt wil worden, vindt voorafgaande aan de Doop
een doopgesprek c.q. doopcatechese plaats. U kunt hiervoor contact
opnemen met predikant of ouderling.
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Viering Heilig Avondmaal
De viering van het Heilig Avondmaal neemt een belangrijke plaats in het
leven van de gemeente in. Het wordt vijf keer per jaar gevierd, waaronder op
Goede Vrijdag. De data hiervan vindt u in het kerkblad en op de website.
Voorbereiding
De week voor de viering van het Heilig Avondmaal wordt er ’s zondags een
voorbereidingsdienst gehouden.
Daarnaast vindt in de week van voorbereiding op woensdag een
bezinningssamenkomst plaats. De bedoeling hiervan is om ons bewust te
blijven van het voorrecht dat wij hebben om in alle vrijheid Christus’ dood te
gedenken. Door de viering van het Heilig Avondmaal mogen wij versterkt
worden in het geloof en in de zekerheid dat Hij voor ons geleden heeft en
gestorven is, en ook voor ons dood en graf heeft overwonnen. Deze
bezinningssamenkomsten vinden plaats op woensdagavond van 19.1519.45 uur in de kerkzaal.
Wanneer er redenen zijn die het aangaan tot het Heilig Avondmaal in de
weg staan, dan kunt u die week contact opnemen met predikant of
ouderling.
Dankzegging
’s Avonds vindt er een dankzeggingsdienst plaats. Voor hen die ‘s ochtends
niet in de gelegenheid waren om deel te nemen is daar ’s avonds tevens
nog gelegenheid toe. Voor wie niet in de gelegenheid is om naar de kerk te
komen (bijvoorbeeld langdurig zieken), is er de mogelijkheid om het
Avondmaal aan huis te vieren. Voor informatie hierover kunt u terecht bij
één van de ambtsdragers.

Bijzondere diensten
Een aantal diensten draagt een bijzonder karakter. Dit betreft diensten die
betrekking hebben op de loop van het kerkelijk jaar, met name de grote
christelijke heilsfeiten van Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en
Pinksteren, of op het wereldlijk jaar en de seizoenen (nieuwjaarsdag,
bidstond in het voorjaar, dankstond in het najaar, oudjaarsdag), of op
bijzondere momenten of accenten van de gemeente (gezinsdiensten,
jeugddiensten, belijdenisdienst).
In de zomermaanden zijn er verschillende zondagen waarop wij samen
kerken met de Gereformeerde kerk, afwisselend in, en onder
verantwoording van respectievelijk, de Gereformeerde en Hervormde kerk.
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Trouwdiensten, jubileumdiensten, rouwdiensten
Naast de reguliere bijzondere diensten, worden er onder
verantwoordelijkheid van de kerkenraad ook diensten gehouden bij
vreugdevolle of verdrietige gebeurtenissen in het gemeenteleven. Deze
diensten vinden plaats op verzoek van gemeenteleden. Diensten kunnen
gehouden worden bij een trouwerij, een jubileum of een begrafenis. U kunt
hiervoor contact opnemen met de predikant.
Gezinsdienstcommissie
Jaarlijks worden er vier gezinsdiensten ingeroosterd en worden wij verzocht
om hier een invulling aan te geven.
We starten het nieuwe seizoen in september met start winterwerk. De
volgende twee diensten richten wij ons met name op de kinderen, deze
worden gehouden in november en februari. De laatste dienst is in april en
hierin staat het afsluiten van het winterwerk centraal. De start- en slotdienst
worden voorgegaan door onze eigen predikant, voor de andere diensten
wordt een gastdominee/-spreker gevraagd.
Per dienst wordt er naar een vorm van muzikale bijdrage gezocht, voor de
start en slotdienst van het winterwerk wordt er een koor of muziekgroep
uitgenodigd. Voor de diensten waar de kinderen centraal staan, wordt een
kinder- of tienerkoor gevraagd.
Ruim voor de dienst, wordt er contact opgenomen met dominee en wordt
gezamenlijk het thema bepaald. Daarna komen we bij elkaar en bespreken
we de opzet van de dienst. De liederen worden bekeken en ingevuld, de
liturgie wordt opgesteld en iedereen neemt praktische taken op zich.
De gezinsdiensten worden altijd in de ochtenddienst gehouden en na afloop
is er de gelegenheid met elkaar na te praten, terwijl koffie en thee wordt
verzorgd. Dit vindt sinds enige tijd plaats boven in de kerk, we hebben
hierop niks mogen vernemen, daarmee nemen we aan dat dit ook als prettig
ervaren wordt. Voor verbeterpunten en/of ideeën kunt altijd iemand van de
gezinsdienstcommissie aanspreken of het in de ideeënbus stoppen.
We starten het nieuwe seizoen met de volgende gemeenteleden, Elike
Treffers heeft aangegeven te stoppen, Heidi Kant wil graag ons komen
assisteren. Onze commissie bestaat nu uit de volgende gemeenteleden:
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Miranda Duizer, Carolien Kant, Heidi Kant, Grace Lankhaar, Agnes van
der Nat.
Contactpersoon:
- Carolien Kant, tel. 443468
Overzicht gezinsdiensten seizoen 2016/2017:
Datum
Spreker
Muziek
18 september 2016 Ds. D.M. Heikoop
Interkerkelijk jongerenkoor
‘Challenge’ uit Dordrecht
30 oktober 2016
Dhr. J.L. den Toom,
Activo band
Giessenburg
19 februari 2017
Ds. L. van Wingern.n.b.
den, Den Bosch
2 april 2017
Ds. D.M. Heikoop
Gospelkoor ‘Barechja’

Jeugddienstcommissie
Per jaar worden vijf jeugddiensten georganiseerd. In deze diensten proberen
we vooral onderwerpen te behandelen die jongeren bezighouden. De
jeugddiensten worden door en voor jongeren georganiseerd, vier diensten
door de jeugddienstcommissie en één dienst door de catechisanten. Op die
manier hopen we jongeren echt te bereiken met de boodschap dat Jezus er
ook voor hen is.
In de jeugddienst nodigen we een dominee, kandidaat of spreker uit om het
Woord van God te verkondigen op een praktische en makkelijk te begrijpen
manier. Ook nodigen we een koor of band uit voor muzikale begeleiding. We
zingen o.a. liederen uit de bundel Op Toonhoogte, Opwekking en Psalmen
& Gezangen.
Om het contact met jongeren te vergroten en een ruimer publiek te bereiken
is er een Facebook account voor de jeugddiensten. Voeg jij onze Facebook
ook toe? Zoek op: ‘Jeugddiensten Rijswijk’ of ga direct naar
https://www.facebook.com/jeugddienstrijswijk.jeugddienst
Heb je tips voor de muzikale invulling van de dienst? Ken je een
inspirerende spreker? Of weet je een interessant thema? Laat het ons
weten en stuur een mail naar jeugddienstenrijswijk@hotmail.com
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Overzicht jeugddiensten seizoen 2016/2017:
Datum
Spreker
9 oktober 2016
Ds. A.J. Mouw

Muziek
Jongerenkoor ‘Op weg’

11 december 2016

Dhr. Wim Bevelander

Dhr. Wim Bevelander

12 februari 2017

Ds. B.J.P. de Bruin

Christian Verwoerd

19 maart 2017

Ds. D.M. Heikoop

Catechisanten

14 mei 2017

Dhr. Durk Muurling

n.n.b.

De jeugddienstcommissie bestaat uit de volgende leden: Corline Kraaij,
Dieke van Tilborg, Joëlle van Dijk, Lisa van Nimwegen, Marloes Bataille,
Martin Westerlaken, Rik van Tilborg, Sven Westerlaken en Willeke Kant
Contactpersoon:
- Corline Kraaij, tel. 06-12904845
corline-kraaij@hotmail.com

Kindernevendienst
JEZUS ROEPT ALLE KLEINE KINDEREN! Zo luidt een couplet van een
bekend kinderlied. Zo is het ook: juist kinderen horen er al bij, zegt de Here
Jezus ons. Daarom is het fijn dat ook zij iedere zondag naar de kerk kunnen
komen en de verhalen uit de Bijbel in voor hen begrijpelijke taal mogen
horen.
Elke zondag houden we voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar
kindernevendienst tijdens de ochtenddienst. Dit houdt in dat de kinderen
gewoon bij hun ouders in de kerk kunnen gaan zitten. Na het gebed en voor
de schriftlezing gaan zij met de leiding naar hun eigen ruimte in het
kerkgebouw. Hier wordt gezongen en geluisterd naar een verhaal uit de
Bijbel. Tenslotte wordt een werkje –passend bij het verhaal- gemaakt of een
spel gespeeld. Als een werkje wordt gemaakt, wordt deze meestal na de
KND aangeboden aan de dominee. Zo weet hij wat er behandeld is en kan
hij daar kort aandacht aan besteden.
Voor het verhaal en de verwerkingen maken we gebruik van de methode:
“Vertel het Maar”. Doel van de kindernevendienst is om de kinderen al vroeg
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te leren wie de Here Jezus voor hen wil zijn. Hen te laten ervaren dat ze er
ook al echt bij horen en hen vertrouwd te maken met wat er tijdens de
kerkdienst gebeurt. Ze komen weer terug in de dienst tijdens het naspel van
het een na laatste lied en zijn dus aanwezig tijdens het slotlied en de zegen.
Leeftijdsgroepen
De kinderen van groep 1 t/m 3 komen bij elkaar in het jeugdhonk (Groep 1)
(Tijdens gezinsdiensten mogen ook de kinderen van groep 4 zich bij deze
groep voegen, omdat er dan slechts in 1 groep KND wordt gegeven)
De kinderen van groep 4 t/m 6 komen bij elkaar in de Maaszaal (Groep 2)
kinderen van groep 7 en 8 komen bij elkaar in de consistorie (Groep 3)
Elke 1e zondag van de maand zal er voor groep 7 en 8 geen KND zijn, maar
worden zij uiteraard wel in de kerk verwacht.
Bijzonder ediensten
→ We streven ernaar dat de kinderen ook hun medewerking verlenen
aan bijzondere diensten. Bijvoorbeeld door het zingen van een lied met
een doopdienst of met een project voor Pasen.
→ Op 1e kerstdag tijdens de avonddienst wordt het kinderkerstfeest
gehouden. We doen dit in samenwerking met jeugdclub “De hoeksteen”.
→ Tijdens de ochtenddienst van de laatste zondag voor de
zomervakantie nemen we afscheid van de oudste kinderen (mits de
eigen predikant in deze dienst voorgaat).
→ Tijdens gezinsdiensten wordt er alleen kindernevendienst gehouden
voor de kinderen van groep 1 t/m 4. De kinderen van de oudste groepen
wonen dus de gehele dienst bij.
→ Tijdens avondmaalsdiensten gaan de kinderen op het gebruikelijke
moment naar beneden. De kinderen van groep 1 t/m 4 blijven echter tot
het einde van de dienst beneden. De kinderen van groep 5 t/m 8 komen
tijdens het naspel van het lied voor het avondmaal terug.
Projecten
De methode “Vertel het maar” biedt elk jaar een project aan rondom
Pasen, Pinksteren en Kerst. Als kindernevendienstleiding beslissen we of
we het project uitvoeren of het feest op een andere manier invullen. Als
voor een project wordt gekozen, wordt meestal na afloop van de KND
kort iets verteld over het verhaal van die zondag en het bijbehorende
thema. Het thema wordt vaak afgebeeld voorin de kerk. Soms is ook het
zingen van een lied een onderdeel van het project.
Financiën
De kindernevendienst voorziet in haar eigen financiën d.m.v. een
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inzameling rond de kerstperiode. Dit houdt in dat er collectebussen in de
kerk komen te staan tijdens Advent en kerst. Rond die tijd wordt hier
informatie over gegeven in De Kerkklanken en op de nieuwsbrief. U krijgt
zo de mogelijkheid de kindernevendienst financieel te ondersteunen. De
collecte tijdens het kinderkerstfeest zal ook deels naar de
kindernevendienst gaan.
Uitnodiging
Uiteraard zijn alle kinderen van 4 t/m 12 jaar van harte welkom bij de
kindernevendienst. Misschien kent u/ken jij wel een jongen of meisje dat
ook graag mee zou willen naar de kindernevendienst. Neem hem of haar
dan gerust mee!
Leiding
Groep 1:

Jolanda Dijkhof
Annette Bouma
Maartje van Helden
Marit Westerlaken
Hanneke de Fijter
Annette Sonnema
Jenny de Fijter

Groep 2 :

Wendy van Dijk
Denise van de Wetering
André Bok
Dieke van Tilborg
Willeke Kant
Joelle van Dijk

Groep 3 :

Caroline van Tilborg
Arie Lankhaar
Ria van Ballegooijen
Martin Westerlaken

Tienerdiensten: Martin Westerlaken
Arie Lankhaar
Caroline van Tilborg
Maaike van Nimwegen
Contactpersoon:
- André Bok, tel. 440515, andrebok@msn.com
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Koster
In onze gemeente vormen Jan van Breugel en zijn vrouw Hillie het
kostersechtpaar. Daarnaast doet ook Joost van Gammeren dienst als
koster. Zij zorgen voor veel zaken die rondom en in de kerk gebeuren. Om
enkele taken te noemen: openen en sluiten van de kerk, het gereedmaken
van de psalmborden, het zorgen voor de verwarming, het ontvangen van de
gastpredikanten, het luiden van de klok.
-

Jan en Hillie van Breugel, De Rietdekker 10, tel. 442458
hillievanbreugel@kpnmail.nl
Joost van Gammeren, De Rietdekker 18, tel. 442606
jlvangam@hetnet.nl

Organisten
Voor de begeleiding van de gemeentezang is in 2001 een prachtig nieuw
orgel gebouwd door orgelbouwer Scheuerman uit Rotterdam in
samenwerking met enkele gemeenteleden. Het orgel heeft 2 manualen en
een vrij pedaal. Het orgel is romantisch van aard en beschikt over een
uitgebreide dispositie waarop alle orgelwerken kunnen worden uitgevoerd.
Met regelmaat worden orgelconcerten gegeven. Door de jaren heen zijn ook
een aantal Cd-opnames gemaakt.
We hebben 6 organisten die allen met veel plezier en toewijding de
Erediensten begeleiden. Hun orgelspel draagt bij aan het geheel van de
Eredienst. Dit kan bijvoorbeeld met een passend muzikaal antwoord op de
preek of met een uitkomende stem bij een loflied. Het is alles tot meerdere
glorie aan God.
“Laat zich ’t orgel overal bij het juichend vreugdgeschal
tot des Heren glorie paren”
De organisten van onze gemeente zijn:
- dhr. M. Pullen, Vijfmorgen 4, tel. 443857
- dhr. T.V.H. van den Berg. Den Bogerd 10, tel. 785131
- mevr. H. Ermstrang-de Ruiter, Burgstraat 17 Giessen, tel. 441246
- dhr. H. van Oudheusden, ’t Gemeent 19 Uitwijk, tel. 06-25244323
- dhr. J.P. de Weerdt, Mahonie 150 Dordrecht, tel. 078-6166129
- mevr. W.C. Duizer-Smits, Maasdijk 15 Giessen, tel. 682833
Het orgelrooster wordt verzorgd door J.H. Kraaij (tel. 442825).
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Collecten
In iedere Eredienst worden drie collecten gehouden. De eerste collecte is
voor de Diaconie, de tweede en derde collecte voor de Kerkrentmeesters.
De bestemming van de collecten wordt vermeld op de Nieuwsbrief en door
de voorganger afgekondigd in de dienst.
Al vele jaren bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van
collectebonnen. Velen maken hier al gebruik van. Voor hen die er nog geen
gebruik van maken is het goed om dit te overwegen. U kunt namelijk –
doordat giften aan de kerk aftrekbaar zijn voor de belasting – tientallen
procenten meer geven aan de kerk zonder dat het u iets extra kost. Ook
hoeft u niet iedere keer te zoeken naar kleingeld. Er zijn bonnen van € 0,50,
€ 0,75, € 1,00 en € 10,00. De bonnen worden iedere eerste maandag van de
maand tussen 20.00 uur en 21.00 uur verkocht door:
- Dhr. W.van Tilborg, Vijfmorgen 9 tel. 442671.

Autodienst
Evenals in de afgelopen jaren wordt de “kerkauto” weer door diverse
gemeenteleden gereden. Schroom u niet om u te melden indien u hier
gebruik van wenst te maken. De chauffeurs rijden u graag van en naar de
kerk.
Op de nieuwsbrief staat elke zondag vermeld wie er de volgende zondag
rijdt. Indien u gehaald en/of gebracht wilt worden kunt u contact opnemen
met diegene die op de desbetreffende zondag rijdt. Indien er onderling
gewisseld word dit s.v.p. ook aan Riekske Kant doorgeven zodat ze dit op
de nieuwsbrief kan laten verwerken. Voor zangavonden, concerten etc.
gelieve u zelf contact op te nemen met de desbetreffende commissies.
De chauffeurs zijn:
1ste zondag van de maand: Hille Hooghiemstra
1ste zondag van de maand: Ko Kraaij
2de zondag van de maand: Gerrit van Drunen
3de zondag van de maand: Teus Smits
4de zondag van de maand: Dick van Vugt
5de zondag van de maand: Wim Duizer
Alle overige diensten
: Wim Duizer

442686 ’s morgens
442825 ’s avonds
442971
441445
442327
441687
441687
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Bloemengroet
Iedere zondag staan er bloemen in de kerk. Na de avonddienst worden de
bloemen door de ouderling van dienst naar de daarvoor in aanmerking
komende gemeenteleden gebracht.
In overleg met de predikant wordt bepaald naar wie de bloemen gaan.
Daarbij komt als eerste een gemeentelid dat thuis gekomen is uit het
ziekenhuis in aanmerking. Indien in een week meerdere personen uit het
ziekenhuis thuiskomen, ontvangen zij mogelijk later deze bloemengroet.
Wanneer er geen zieken uit het ziekenhuis komen worden de bloemen bij
ouderen, een langdurig zieke of iemand anders die een bemoediging kan
gebruiken thuis gebracht.
Als u iemand weet die hiervoor in aanmerking komt, kunt u dat doorgeven
aan de contactpersoon:
- Mw. R. Kant, tel. 442560

Internetdienst
Wanneer u langdurig niet in staat bent om de kerk te bezoeken, maar wel
graag de diensten mee wilt maken, is er de mogelijkheid om via internet de
diensten thuis mee te maken. Wie van deze mogelijkheid gebruik wil maken
wordt verzocht contact op te nemen met:
- Dhr. K.van Herpen, tel. 441248
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2. KERKENRAAD
Het hoofd van de kerk is Jezus Christus. Hij roept, regeert en bewaart Zijn
kerk. Hij geeft daarvoor aan alle gemeenteleden gaven waarmee we Hem
en elkaar mogen dienen. Daarnaast roept hij sommige gemeenteleden tot
een speciale dienst: ambtsdragers. Zij worden geroepen om Hem te
vertegenwoordigen en om de gemeente “toe te rusten tot dienstbetoon.”
(Efeze 4:12)
Zoals Christus een drievoudig ambt had; profeet, koning en priester, zo zijn
er in de kerk ook drie ambten: predikant, ouderling en diaken. De
ambtsdragers samen vormen de kerkenraad.
Predikant:

Ds. D.M. Heikoop, Vijfmorgen 6
tel. 443418, dmheikoop@hetnet.nl

Ouderlingen:

Dhr. H. van Anrooij Gherstkamp 48
tel. 442660, h.anrooy@ziggo.nl
Dhr. W. van Dijk (scriba), Koekoek 1
tel. 443794, w-vandijk@ziggo.nl
Dhr. H. van Helden, Dorpsstraat 62a
tel. 442388, hankvanhelden@outlook.com
Dhr. A. Kant, Kruisstraat 3
tel. 443453, Winanda_kant@hotmail.com
Dhr. C.M. Kant, Koperwiek 20
tel. 441874, cmkant@ziggo.nl
Dhr. G. Kant, Koekoek 23
tel. 441632, famgkant@ziggo.nl
Dhr. B. Lankhaar (Jeugdouderling) Dorpsstraat 52
Tel. 822798 E.Lankhaar@vpo.nl
Dhr. M. de Rade, Dorpsstraat 59
tel. 443674, mderade@planet.nl
Dhr. C.J. van Tilborg (toerustingsoud.) Nachtegaal 9
tel. 441904, famvantilborg@solcon.nl

Ouderling-kerkrentmeesters:
Dhr. M.W.L. van Berchum, De Hoepelmaker 2
tel. 850879, m.w.l.vanberchum@gmail.com
Dhr. J.H. Kraaij (preekrooster) Maasdijk 12a
tel. 442825, jh.kraaij@ziggo.nl
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Dhr. A. de Fijter, Dorpsstraat 4
tel. 442413, adefijter@hetnet.nl
Dhr. C.C. van Herpen, Drie Zalmen 8
tel. 441248, keesvanherpen@hetnet.nl
Dhr. R. van de Wetering, Jaagpad 17
tel. 06-10311605, reinier_vdw@hotmail.com

Moderamen
Het moderamen vormt het dagelijks bestuur van de kerkenraad. Zij bereidt
de kerkenraadsvergaderingen voor en handelt lopende zaken af. De
samenstelling van het moderamen is als volgt:
-

Ds. D.M. Heikoop (voorzitter)
Dhr. W. van Dijk (scriba)
Dhr. B. Lankhaar (namens de ouderlingen)
Dhr. A. de Fijter (namens de diakenen)
Dhr. K. Kraaij (namens de kerkrentmeesters)

Pastoraat
De predikant en de ouderlingen (het consistorie) dragen zorg voor het
pastoraat in de gemeente. Wij willen hierin met elkaar zoeken naar hoe het
Woord van God doorwerking kan vinden in ieders persoonlijke situatie. Ten
behoeve van het pastoraat is de gemeente ingedeeld in wijken. Afgelopen
seizoen hebben we de wijken heringedeeld, zodat het aantal adressen per
wijk beter verdeeld is en de wijken zoveel mogelijk parallel lopen met de
wijkindeling van de HVD. Hieronder vindt u de nieuwe wijkindeling.
Op huisbezoek willen wij elkaar bemoedigen, met elkaar meeleven en
elkaar stimuleren om Christus te volgen. In gesprekken willen we met elkaar
zoeken hoe ieder in zijn eigen leefsituatie, op school of tijdens de studie, bij
werk thuis of buitenshuis, in onze omgang met onze gaven en talenten, in
onze omgang met anderen, Christus kunnen navolgen. Door open met
elkaar hierover te spreken en door samen Bijbel te lezen en te bidden,
kunnen wij hierin bemoedigd en aangespoord worden.
Wijkindeling:
Wijk 1: Maasdijk, Dorpsstraat, Stoep, Onderweg, Kruisstraat
Ouderling: dhr. G. Kant
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Wijk 2: Nieuwstraat, Drie Zalmen, Slagboomstraat, Veldweg, Blaasbalg
Ouderling: dhr. C.M. Kant
Wijk 3: Gherstkamp, Zesmorgen, Engweg, Den Bogerd, Hoefselaan,
Vijfmorgen, Jagerspad
Ouderling: dhr. H. van Helden
Wijk 4: Van Ballegooijenhof, Wielstraat, De Rietdekker, De Geer,
De Hoepelmaker, De Klompenmaker
Ouderling: dhr. C.J. van Tilborg en dhr. A. Kant
Wijk 5: De Bijl: Koperwiek, Nachtegaal, Koekoek, Lijster
Ouderling: dhr. M. de Rade, bezoekbroeder ouderen: dhr. J. Pullen
Wijk 6: Mr. J.N. Scholtenplein, Almweg, Rijswijksesteeg, Dijkje en
gemeenteleden buiten Rijswijk
Ouderling: dhr. H. van Anrooij
Ouderling vorming en toerusting
Naast de pastoraatsouderlingen is er ook een ouderling voor vorming en
toerusting. Deze ouderling ondersteunt d.m.v. toerusting zowel de
kerkenraad als de hele gemeente. Naast bezinning op diverse vragen die
spelen, worden hiertoe o.a. bezinningsweekenden voor de kerkenraad
belegd, toerustingcursussen voor ambtsdragers bezocht, marriagecourse en
premarriagecourse aangeboden en gemeentedagen georganiseerd.
Ouderling voor vorming en toerusting:
- dhr. C.J. van Tilborg
Jeugdouderling
De jeugdouderling richt zich op de jeugd in onze gemeente. Zij staan in de
frontlinie van de geestelijke strijd die gaande is. In de leefwereld van
jongeren is het christelijk geloof vreemd. Van groot belang is dat zij
identificatiefiguren in de gemeente hebben bij wie zij kunnen zien en ervaren
wat het navolgen van Christus inhoudt. De jeugdouderling wil hierin een
centrale en coördinerende rol spelen.
Jeugdouderling:
- dhr. B. Lankhaar

Gemeentegids 2016-2017
Hervormde Gemeente Rijswijk (NB)

18

Diaconaat
Diaconaat is de dienst van de gemeente aan de naaste, dichtbij en veraf. De
kerntaak is hulp bieden, in navolging van onze Here Jezus Christus. Met de
woorden van de kerkorde: "De gemeente vervult haar diaconale roeping in
de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en
gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar
geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht
geschiedt.". De diakenen hebben de taak om de gemeente bewust te
maken van en te ondersteunen bij haar diaconale roeping.
De taken van de diaconie zijn onder andere:
- het bedienen tijdens de viering van het Heilig Avondmaal
- persoonlijke en financiële hulpverlening plaatselijk, regionaal en wereldwijd
- vervaardiging collecterooster en collecteren tijdens de Erediensten
- beheer van de kerktelefoon
- vertegenwoordiging van gemeente en diaconie in diverse kerkelijke
activiteiten en organen.
Heeft u problemen waarbij de diaconie wellicht kan helpen, of weet u dat van
anderen, schroomt u dan niet om een beroep te doen op één van de
diakenen. Zij hebben ambtsgeheim, zodat u vertrouwelijk met hen kunt
spreken.
Het college van diakenen bestaat uit:
- Dhr. A. de Fijter, Dorpsstraat 4, tel. 442413
- Dhr. C.C. van Herpen, Drie Zalmen 8, tel. 441248
- Dhr. R. van de Wetering, Jaagpad 17, tel. 06-10311605

Kerkrentmeesterschap
Het college van kerkrentmeesters verzorgt de materiële zaken van de
gemeente. Dit betreffen o.a. het beheer en onderhoud van de gebouwen
(kerk, kerkelijk centrum en pastorie) en het traktement van de dominee.
Deze werkzaamheden kunnen de kerkrentmeesters niet alleen. Gelukkig
zijn er veel gemeenteleden die meehelpen. Hier zijn wij bijzonder dankbaar
voor.
Mocht u of jij ook mee willen helpen met een bepaalde activiteit, neem dan
gerust eens contact op met een van de kerkrentmeesters. We kunnen uw
hulp zeer goed gebruiken. We zijn ieder dankbaar die zich altijd inzetten
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voor allerlei zaken van de kerkrentmeesters.
Het College van kerkrentmeesters bestaat
kerkrentmeesters en twee kerkrentmeesters.

uit

twee

ouderling-

Ouderling-kerkrentmeesters:
- Dhr. J.H. Kraaij (voorzitter) Maasdijk 12a, tel. 442825
- Dhr. M.W.L. van Berchum (secretaris), De Hoepelmaker 2, tel. 850879
Kerkrentmeesters:
- Dhr. J.L. van Gammeren (beheer gebouwen), De Rietdekker 18, tel.
442606
- Dhr. J.F. Westerlaken (penningmeester), Kruisstraat 17, tel. 442337
Beheer kerkruimten
Het dagelijks beheer van de nevenruimten op de benedenverdieping is in
handen van Jetty Duizer (441687). De nevenruimten zijn in het
winterseizoen bijna elke avond in gebruik voor kerkelijke activiteiten.
Wanneer u een bepaalde ruimte wilt huren voor een verjaardag of
vergadering kunt u bij Jetty Duizer (441687) een afspraak maken.
Hoofdregel is dat alle activiteiten in de nevenruimten wijken voor een
begrafenis of condoleanceavond. Voor bediening van koffie kunt u contact
opnemen met Jetty Duizer (441687), Hillie van Breugel (442458) of Willie
Hartman (442062).
De kerkrentmeesters vragen aan iedere gebruiker van de kerkelijke ruimten
om deze na gebruik schoon en netjes achter te laten. Gebruikt serviesgoed
graag in de vaatwasser zetten. Als we ons allemaal aan deze afspraken
houden, blijft het werk van de schoonmaakploeg ook binnen de perken.
Geldmiddelen
De belangrijkste bron van inkomsten is de Actie Kerkbalans die aan het
begin van het jaar wordt gehouden. Wekelijks wordt er ook gecollecteerd in
de Eredienst. De tweede en derde collecte zijn voor het College van
Kerkrentmeesters. Daarnaast zijn er het Verjaardagfonds en acties zoals
Solidariteitskas, Rommelmarkt, Winterfair en Oliebollenactie.
Ledenadministratie
De ledenadministratie is een zeer belangrijk instrument om met de gemeente in contact te blijven. Velen die actief zijn in het werk binnen de
gemeente doen een beroep op deze administratie: predikant, ouderlingen,
kerkrentmeesters, H.V.D., verjaardagsfonds. Zonder de informatie uit deze
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administratie is het in de praktijk niet mogelijk om iedereen binnen de
gemeente persoonlijk te benaderen. Het is daarom van het groot belang dat
u wijzigingen over uw gezinssituatie (geboorte, overlijden, huwelijk,
verhuizing en wijziging van kerkelijke gezindte) doorgeeft aan de
ledenadministratie:
- Dhr. W. Duizer, Maasdijk 22b, tel. 441687
Onderhoud kerkgebouw en pastorie
De kerkrentmeester J.L. van Gammeren zorgt met behulp van een grote
groep gemeenteleden voor het onderhoud van het kerkgebouw en de
pastorie. Het tuinonderhoud van de kerk en de pastorie wordt door een
grote groep vrijwilligers gedaan.
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3. CATECHESE EN JEUGDWERK
Catechese
Op catechisatie worden de jongeren van de gemeente onderwezen in de
inhoud van de Bijbel en van het christelijk geloof. Dit onderricht ligt in het
verlengde van de door ouders gedane doopbelofte en is gericht op het doen
van openbare belijdenis van het geloof.

Follow Me
Voor jongeren van 12 t/m 16 is er Follow Me catechese. Op deze samenkomsten willen we met hart en hoofd leren om Christus na te volgen (Follow
Me), op zo’n manier dat we ook anderen hopen te trekken om dat ook te
gaan doen (Follow me).
Op de samenkomsten wordt er eerst centraal een introductie van het thema
van die week gegeven. In tweede deel gaan we in groepjes met
leeftijdgenoten onder begeleiding van een mentor hierover verder in
gesprek.
De avonden vinden plaats wekelijks op dinsdagavond van 18.45 tot 19.45
uur in het jeugdhonk. Alle jongeren zijn van harte welkom, en neem ook
gerust een vriend of vriendin mee!
Voor informatie:
- ds. D.M. Heikoop, tel. 443418
- Laura in ‘t Veld tel. 443915
- Ben Lankhaar tel. 822798

Discipelschapskring
Voor jongeren vanaf 18 jaar is er de discipelschapskring. Op deze kring
bezinnen we ons over hoe wij vandaag als discipel van de Here Jezus
kunnen leven. We maken hierbij gebruik van het handboek ‘discipelschap’
van ds. L.M. Vreugdenhil.
Omdat op deze kring de belangrijkste vragen aan de orde komen over zowel
de inhoud van het christelijke geloof, als over de christelijke manier van
leven (bidden, Bijbel lezen, eredienst, viering van het Heilig Avondmaal,
omzien naar elkaar, gemeenteopbouw, evangelisatie), kan deze kring ook
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gevolgd worden als voorbereiding op het doen van belijdenis.
De samenkomsten vinden plaats om de week op dinsdagavond van 20.00
tot 21.30 uur, afwisselend bij een van de deelnemers thuis. Hartelijk
welkom!
Voor informatie en opgave:
- ds. D.M. Heikoop, tel. 443418
Pre-marriage course
Verliefd, verloofd en (nog lang) niet getrouwd? Dan is de Pre-marriage
Course echt iets voor jullie. De Pre-marriage Course is voor stellen die in de
aanloop naar hun huwelijk willen investeren in hun relatie. Als je wil gaan
trouwen, is deze cursus een goede voorbereiding op het huwelijk, dat zoals
we mogen verwachten een leven lang mee zal gaan! Je zult merken dat je
na de cursus op een leuke, ontspannen en leerzame manier verder naar
elkaar toe bent gegroeid.
De Pre-marriage Course duurt vijf avonden. Tijdens deze avonden komen
de volgende onderwerpen aan de orde: Communicatie (effectief praten en
luisteren), Toewijding (tijd voor elkaar nemen), omgaan met ouders en
schoonouders, Conflicten oplossen (omgaan met boosheid en vergeving),
Liefde levendig houden (vriendschap en seksualiteit), Gedeelde doelen &
waarden (gelijkwaardigheid en verbondenheid).
De cursus wordt gegeven en aangeboden door de 3 plaatselijke kerken in
Rijswijk. De geplande data zijn de vrijdagen:7 oktober, 21 oktober, 4
november, 18 november, 2 december De bijeenkomsten duren van 20.0021.30 uur. Geef je snel op, want de eerste aanmeldingen zijn al binnen!
Voor informatie en opgave:
- Kees en Caroline van Tuilborg, tel. 441904

Huwelijkstoerusting
Voor stellen die recent of al wat langer getrouwd zijn en graag willen blijven
investeren in hun huwelijk, bieden wij ook komend seizoen weer de cursus
huwelijkstoerusting aan. Veel stellen uit de gemeente hebben deze goede
en leuke cursus inmiddels al gevolgd.
Een goed huwelijk heb je niet zomaar en er zijn veel factoren die een relatie

Gemeentegids 2016-2017
Hervormde Gemeente Rijswijk (NB)

23

onder druk kunnen zetten. Daarom is het goed om daar bewust mee bezig
te zijn. We doen dit aan de hand van het Boekje ‘Ik beloof je trouw”
Bouwstenen voor een gelukkig huwelijk’ van ds. L.M. Vreugdenhil. Thema’s
die aan de orde komen zijn o.a.: Wat zegt God in de Bijbel over het
huwelijk? Hoe kun je goed communiceren? Wat zegt de Bijbel over
seksualiteit en gezinsvorming? Welke dingen maken een gezin een goed
gezin en hoe kun je daaraan werken?
In een serie van vier avonden willen we hierover met elkaar in gesprek gaan
en daarbij enkele opdrachten uitvoeren. We willen deze avonden in het
voorjaar houden. Data en tijdstip zullen t.z.t. in kerkblad en nieuwsbrief
bekend worden gemaakt. Hartelijk welkom!
Voor informatie en opgave:
- ds. D.M. Heikoop, tel. 443418

Jeugdvereniging ‘De Hoeksteen
Vanaf het startweekend in september tot en met medio maart/ april
volgend jaar kunnen alle kinderen van de basisschool (groepen 3 tot en
met 8) wekelijks een uurtje terecht in een van de zalen van onze kerk om
samen met leeftijdgenootjes een uurtje te knutselen
Een team van vrijwilligers spant zich wekelijks in om de kinderen een
gezellig en creatief uur te bezorgen en dit te doen vanuit een christelijke
visie. Club de Hoeksteen heeft een evangeliserend karakter. Elk uur
wordt geopend met een bijbelvertelling en gebed.
Elke week of eenmaal in de twee weken wordt gestart met een nieuw
knutselwerkje. De kinderen nemen de werkstukken mee naar huis.
De bijdrage per kind om aanschaf van materialen mogelijk te maken is
€1,00 per keer
Aan het einde van het seizoen hebben we een gezellige afsluiting met
alle groepen.
Alle kinderen vanaf groep 3 van de basisschool zijn van harte welkom bij
de hieronder aangegeven middag/avond!
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Maandag
Woensdag
Vrijdag

groep 5-6.
groep 7-8.
groep 3-4.

18.30 tot 19.45
18.45 tot 20.00
13.30 tot 14.45

Heb je zin om mee te doen als leiding? Kom dan gerust een keertje langs
of vraag informatie bij onderstaande personen:
- Elike Treffers, tel. 501070
- Ankie Kolbach, tel. 449680

Rock Solid
Zit je in de eerste of tweede klas van de middelbare school en wil je wel
eens wat anders doen dan op zaterdagavond bij je ouders op de bank
hangen?! Misschien is dit dan wat voor jou! Om de twee weken op
zaterdagavond is er de Rock Solid.
Bijzonder voor dit jaar is dat de Rock Solid is vernieuwd, zeg maar Rock
Solid 2.0. Op de zaterdagavonden zijn jullie van harte welkom vanaf 19:15
uur en rond 22:00 uur is de avond weer afgelopen. Op de Rock Solid spelen
we vette games, luisteren we naar muziek, praten we over God en lounchen
we in ons Jeugdhonk. Voor de thema's kun je denken aan vriendschap,
muziek, drugs, enz. Daarnaast hebben we ook nog speciale avonden, dan
gaan we iets doen. Bijvoorbeeld een dropping, filmpje, bowlen en meer. En
niet te vergeten het Rock Solid weekend op 16 en 17 oktober 2015.
Kortom: dit wil je niet missen. Houd de nieuwsbrief in de gaten zodat je kunt
lezen wanneer er wat er op het programma staat. Wil je liever op de hoogte
gehouden worden via de Rock Solid Whatsapp stuur dan een emailtje met
je telefoonnummer naar onderstaand emailadres en wij zorgen ervoor dat je
wordt toegevoegd.
Voor meer informatie zie de facebookpagina van Rock Solid Giessen/Rijswijk of stuur een mailtje naar Martin Westerlaken via rocksolidgiessenrijswijk@live.nl.
Voor Informatie:
- Martin Westerlaken, tel. 443008
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Solid Friends

Ben jij 14 jaar en nog geen 18? Dan is Solid Friends echt iets voor jou!
Vriendschap, discussie, geloof en gezelligheid! Solid Friends is de plek waar
je je vrienden ontmoet en nieuwe mensen leert kennen.
Elke week bruist het jeugdhonk in Giessen weer. De ene week op
zaterdagavond een vrij programma, bijvoorbeeld dropping, bowlen, filmpje
enz. De andere week op zondagavond een thema-avond, met thema’s als
waarheid, muziek, seksualiteit of drugs. De avonden beginnen om 19.30.
Op elke nieuwsbrief staat het programma voor volgende week. En check
natuurlijk regelmatig op facebook.com/ SolidFriendsGiessenRijswijk.
Voor Informatie:
- Mirjam Garstman, tel 0183-310557, mirjam@dekapster.nl

Jongerenkoor Nadiah
Ons koor Nadiah bestaat uit een enthousiaste groep jongeren die allemaal
hetzelfde voor ogen hebben: Het groot maken van Gods naam met mooie
liederen. Momenteel zijn we met ongeveer 25 koorleden. De betekenis van
de naam Nadiah is: Hoop en Verwachting. Deze hoop en verwachting willen
we dan ook graag overbrengen op het publiek waarvoor we optreden.
Nadiah verleent op een aantal manieren medewerking aan kerkdiensten. Dit
gebeurt o.a. door de dienst te ondersteunen met het zingen van
koornummers. Naast de koornummers begeleiden we Opwekkingsliederen
in zangdiensten en verzorgen we praise- en jeugddiensten. Vaak bereiden
we dit in samenwerking met de lokale organisatie voor. Daarnaast treedt het
koor met eigen programma’s op in kerken, tijdens evangelisatieacties,
trouwdiensten, evenementen, jongeren- en gebedsdagen en op christelijke
muziekfestivals. Onze optredens worden begeleid door een combo dat
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bestaat uit een pianist, basgitarist en een drummer.
Het is heerlijk om samen te mogen zingen tot Zijn eer! Lijkt het je ook wat?
En ben je tussen de 14 en 40 jaar? Wees welkom om vrijblijvend een kijkje
te komen nemen. We repeteren op woensdagavond van 20.15 uur tot 22.00
uur in de Hervormde kerk in Rijswijk in de maanden september tot en met
juni.
Voor meer informatie of boekingen zie www.nadiah.nl
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4. GEMEENTEOPBOUW
Bijbel- en gebedskringen
Gedurende het winterseizoen zijn er veel kringen, waarop we samen komen
om elkaar te ontmoeten, om samen uit de Bijbel te lezen en samen te
bidden. Het deelnemen aan een kring is een prachtige manier om je geloof
met anderen te delen en daarin te groeien.

Bijbelkringen
Bijbelkring 1
Op de woensdagavonden, één keer per 2 weken, wordt er bijbelkring
gehouden. Met elkaar bespreken wij een onderwerp uit één van de
Bijbelboeken. Met behulp van een boekje dat het te behandelen onderwerp
nader toelicht.
Aan de hand van de gespreksvragen mogen we met elkaar de rijkdommen
van het “Woord” ontdekken en ons geloofsleven verrijken. We kunnen niet
zonder en onze kennis schiet zo vaak tekort. Ook om anderen tot steun te
zijn die op onze weg geplaatst worden moeten we onze kennis verrijken.
Het is heel fijn om met elkaar de Bijbel te bespreken en van elkaar te leren.
Dan pas kun je begrijpen dat het “Woord” levend is en levend maakt. Via
onze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht over data, tijd en plaats van
de bijeenkomsten. Graag tot ziens op de bijbelkring.
Contactpersoon:
- dhr. J. Pullen, tel. 442044.
Bijbelkring 2
Deze bijbelkring komt één keer per maand bij een van de deelnemers thuis
bij elkaar. We zoeken met elkaar naar hoe wij vandaag als discipel van
Jezus Hem kunnen volgen. Ieder die belangstelling heeft om aan deze kring
deel te nemen is hiervoor hartelijk welkom.
Het komende seizoen willen we met elkaar het bijbelboek Nehemia
bestuderen. Hoewel dit boek niet zo erg bekend is, bevat het een belangrijke
boodschap voor onze tijd. In de deplorabele toestand van het Jeruzalem in
die tijd, herkennen we iets van de crisis waarin de kerk in Nederland zich
vandaag bevindt.
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Nehemia geeft in een vast vertrouwen op God leiding aan het herstel van de
stad en de dienst aan God. Biddend en werkend is hij van grote betekenis
voor het reveil dat het joodse volk in de periode na de ballingschap beleefde.
Daarin is hij een inspirerend voorbeeld voor ieder die vandaag verlangt naar
een opwekking. Meer dan ooit is er behoefte aan bidders en werkers, die de
opbouw van de gemeente op het hart dragen. Bij de studie maken we
gebruik van het boek ‘Kernteksten uit Nehemia’ van dr. M. van Campen.
Voor informatie en opgave:
- ds. D.M. Heikoop, tel. 443418

Gesprekskring
Wij stellen ons even voor….
Wij zijn een groepje vrouwen die meer willen weten over de liefde van
Jezus. We willen Zijn liefde en Zijn wijsheid met elkaar delen en daar over
praten aan de hand van verschillende onderwerpen.
Onze basis is en blijft altijd het woord van God. Aan de hand van de Bijbel
proberen wij iets van Zijn grote liefde, wijsheid en genade te begrijpen voor
ons gewone dagelijkse leven.
We delen onze blijdschap en zorgen met elkaar. Met blijvende hoop van
God mogen we elkaar bemoedigen en verder gaan. We drinken een kopje
koffie of thee, zingen met elkaar, praten over het onderwerp en sluiten af
met gebed en een laatste lied. Om kwart voor acht staat de koffie klaar en
om kwart voor tien gaan we weer huiswaarts.
En…iedereen is van harte welkom! Of u veel van de Bijbel weet of juist
weinig. Of u een prater of een luisteraar bent. We leren van elkaar. In het
voorjaar sluiten we het seizoen af met een gezellig, niet te duur, etentje.
Plaats:
Tijd:
Wanneer:

Almzaal van onze kerk
op maandagavond van 20.00 tot 21.45 uur.
ca.1 x in de 3 weken (aangegeven op de nieuwsbrief)

Informatie:
- Corrie Kant, tel. 441874
- Nellie van Ginhoven, tel. 441771
- Coby Schipper, tel. 442169
- Nelly van Gammeren, tel. 442606
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Be connected
Wij, jongvolwassenen van de Hervormde Gemeente te Rijswijk, vinden het
belangrijk om met andere leeftijdsgenoten in gesprek te gaan over het
geloof. Vorig jaar zijn we gestart met de groeigroep ‘Be Connected’ voor 20
plussers. Nu een jaar later blikken we terug op een mooi seizoen waarin
goede gesprekken zijn gevoerd. In september willen we weer van start
gaan! Daarvoor ben jij uitgenodigd!
Kort samengevat volgen hier onze doelen: leren uit de Bijbel (Bijbelstudie),
groeien in geloof en leren van elkaar. De Bijbelstudie wordt telkens
voorbereid door iemand anders, aan de hand van een methode.
Eén keer per 2 weken komen we op donderdagavond samen. De volgende
avonden hebben we ingepland:
8 september, 22 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17
november, 1 december, 22 december, 5 januari en 19 januari. Locatie kan
wisselen en wordt nog gecommuniceerd.
Wil je aansluiten bij onze groeigroep of heb je vragen? Spreek ons vooral
even aan!
Hartelijke groeten van,
- Dieke van Tilborg, diekevantilborg@live.nl
- Corline Kraaij, corline-kraaij@hotmail.com

Gebedskring
Terwijl Jezus in gebed was, en toen Hij ophield, vroeg één van de discipelen
“Heer leer ons bidden “ (Lucas 11:1) De Here Jezus leerde ons het “onze
Vader” Zo mogen ook wij met onze gebeden tot de Hemelse Vader gaan.
Met elkaar lezen we dan een stukje uit de Bijbel en aansluitend uit een
Bijbels dagboek. Met elkaar danken wij God de Vader voor al de goede
gaven die wij elke dag weer uit Zijn hand ontvangen.
Ook brengen wij de noden van de gemeente en de wereld in onze gebeden
tot de Hemelse Vader. Kom gerust eens mee bidden.
Tijd en plaats zijn te vinden op de nieuwsbrief.
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Voor verdere informatie:
- Jennie Kant, tel. 442654
- Cobie Kant
- Jenny de Fijter
- Dineke van Tilborg
- Jan Pullen
Commissie Kerk en Israël
Afgelopen seizoen is er door de drie protestantse kerken in Rijswijk en
Giessen een Commissie Kerk en Israël opgericht.
Deze commissie heeft als doel om de verbondenheid van de kerk met
Israël vorm te geven. De kerk is immers, zoals onze kerkorde dat zegt:
‘geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het
volk Israël.’ De commissie vraagt aandacht voor de bijzondere positie van
het volk Israël in prediking, gebed en het hele gemeenteleven.
Hiertoe wordt ook elk jaar, in de periode voorafgaande aan de
Israëlzondag, een avond belegd over Israël, afwisselend in een van de drie
kerken. Voor het komende seizoen staat deze avond gepland op: DV
woensdag 14 september in het Dijkhuis in Giessen. Rabbijn Tsvi Marx zal
dan spreken over de Joodse feestdagen.

De commissie bestaat uit:
- dhr. H. van Anrooij (namens hervormd Rijswijk), tel. 442660
- dhr. F. de Boer (namens geref. Giessen/Rijswijk)
- dhr. M. Groenenberg (namens hervormd Giessen)

Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden
Voor gemeenteleden die zich verder willen verdiepen in de Bijbel en het
geloof, wordt de TVG aangeboden. Dit is een laagdrempelige reeks van
cursussen over onderwerpen uit de hele breedte van de theologie.
Predikanten uit de regio bieden cursussen aan in de volgende vakken: Oude
Testament, Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, de kerk en haar belijden,
dogmatiek, ethiek, kerk en Israël, Praktische Theologie en Missiologie. Er is
een cursustraject van drie jaar. Daarnaast worden er ook kortlopende
cursussen gegeven van drie avonden.
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De cursussen wordt gegeven op de donderdagavond van 19.30 uur tot
22.15 uur in Chr. Scholengemeenschap “Willem van Oranje College”,
Perzikstraat 7 te Wijk en Aalburg. De cursus start in september en het
cursusgeld bedraagt € 160,- per jaar.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met
- ds. D.M. Heikoop, tel. 443418
- mw. F. van Wijk, tel. 0416-672162, fiavanwijk@gmail.com

Mannenontbijt
Het mannenontbijt heeft inmiddels een vaste plaats in ons gemeenteleven
verworven. Om de maand op zaterdagochtend ontmoeten mannen uit de
gemeente elkaar bij een gezamenlijk ontbijt.
Op dit mannenontbijt eten we samen, we zingen en bidden en we gaan met
elkaar in gesprek over een geloofsonderwerp. Afgelopen jaren waren dat
bijvoorbeeld: ‘Vaderschap en werk’, ‘Geestelijke strijd’ en ‘Werken aan je
huwelijk’. De inleidingen worden verzorgd door leden uit onze gemeente.
Voor het komende seizoen staan gepland:
- 8 oktober: “Vreemdelingen en priesters” – ds. Heikoop
- 2 december: “Wandelen in het licht “ – Kees van Tilborg
- 4 februari: “Gods liefde doorgeven” – Jan Oudshoorn
- 1 april: “Wat is genoeg?” – Ben Lankhaar
Deze mannenontbijten vinden plaats van 8.00 tot 10.00 uur in de Maaszaal
onder de kerk. De kosten zijn € 5,00 per keer. Opgave graag uiterlijk op de
voorafgaande donderdagavond in verband met het inkopen van de maaltijd.
Voor meer informatie en opgave:
- dhr. H. van Anrooij, tel. 442660
- ds. D.M. Heikoop, tel. 443418

Damesochtend/middag met high-tea
Op de vrouwenmiddagen willen we met elkaar nadenken en praten over
allerlei geloofsonderwerpen aan de hand van een inleiding door een spreker.
Daarbij staat centraal hoe we ons geloof in ons dagelijks leven invulling
kunnen geven op allerlei terrein.
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Dit seizoen willen we twee ochtenden en twee middagen plannen.
Suggesties voor onderwerpen zijn welkom bij een van onderstaande
contactpersonen. De bijeenkomsten houden we in de Maaszaal.
Na de inleiding van een half uur willen we in groepjes doorpraten/
meeluisteren over het thema. Vervolgens willen we dan genieten van een
high-tea met (zelfgemaakte) hapjes. Het is de bedoeling dat iedereen zelf
enkele kleine cakejes/ taartpuntjes/ rolls/ sandwiches/ chocolaatjes
meeneemt voor bij de thee. Verder zijn de kosten per keer 1 euro voor een
boekenbon/reiskosten voor de spreker.
Dus bel je vriendin, buurvrouw, (schoon)moeder of(schoon)dochter op, bak
wat lekkers en kom gezellig samen naar de damesmiddag. Nadere
informatie over data en onderwerpen krijgt u aan het begin van het
winterseizoen.
Contactpersonen:
- Gerlinde Kant, tel. 441632
- Heidi Kant, tel. 441144
- Betsy van Nimwegen, tel. 443400
- Betsy Heikoop, tel. 443418

Activiteiten
In het komende seizoen zullen er weer diverse activiteiten worden
georganiseerd. U zult hierover geïnformeerd worden via Kerkklanken en de
Nieuwsbrief.
Startdag winterseizoen 2016-2017
Op DV zondag 18 september willen we als gemeente gezamenlijk het
nieuwe winterseizoen starten. We willen dat dit jaar doen door aansluitend
aan de gezinsdienst koffie te drinken. Daarna zal er voor jong en oud een
programma zijn waarmee we alvast een start met het thema voor dit
seizoen willen maken. Dit willen we afsluiten met een gezamenlijke maaltijd.
Nadere informatie volgt te zijner tijd via de nieuwsbrief en in Kerkklanken.
De organisatie is in handen van Cees van Tilborg en Winfred van Dijk.
Wij hopen u allen te ontmoeten!
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Zangvereniging Laudatio
Christelijke Gemengde Zangvereniging ‘Laudatio’ is een niet kerkelijk
gebonden koor uit Giessen en Rijswijk. Wij repeteren een keer per week en
zingen graag in kerkdiensten en verpleeghuizen. Ons motto is: ‘Geen
drempels maar een open deur’.
Afgelopen seizoen hebben we met een jubileumconcert ons 70-jarig bestaan
mogen vieren. De in 1946 opgerichte koren ‘De Lofstem’ uit Rijswijk en
‘Excelsior’ uit Giessen zijn in het jaar 2000 gefuseerd tot de Christelijke
Gemengde Zangvereniging ‘Laudatio’.
Wij repeteren op donderdagavond van 19.45 tot 21.45 uur in de Maaszaal in
de Hervormde Kerk in Rijswijk. Op 18 augustus a.s. gaan de repetities weer
van start. U bent van harte uitgenodigd om een keer te komen luisteren en
na enkele proefavonden zouden wij het fijn vinden als u ons koor wil komen
versterken. U bent van harte welkom!
Contactpersonen:
- Jozien Heystek, tel. 441254
- Jopie van Dalen, tel. 442558.
Hervormde Vrouwen Dienst

De Hervormde Vrouwen Dienst, ofwel de HVD zet zich in om het onderling
omzien naar elkaar in de gemeente in praktijk te brengen. Sinds 1968 werd
er initiatief daartoe genomen vanuit de gemeenten Giessen en Rijswijk. Nog
steeds worden er verschillende contacten gelegd, zoals:
- het verwelkomen van nieuw ingekomen gemeenteleden
- het bezoeken van gezinnen waar een geboorte heeft
plaatsgevonden
- het bezoeken van gemeenteleden van 75 jaar en ouder rond de
verjaardagen
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het bezoeken van langdurig zieken en het onderhouden van
contacten met mensen die verbonden zijn met onze gemeente en
in een zorginstelling elders verblijven
het bezorgen van een dagboekje bij de gemeenteleden van 75
jaar en ouder

De volgende dames uit de gemeente zijn betrokken bij de HVD. Ze hebben
ieder een eigen wijk, waar ze de bezoeken brengen:
-

Nel Kolff, tel.nr. 442391
Vijfmorgen, Enghweg, Jagerspad, Gherstkamp Zesmorgen en
Hoefselaan

-

Nel van Ginhoven, tel.nr. 441771
Drie Zalmen, Veldweg, Slagboomstraat, Blaasbalg en de
Lageweg

-

Corrie Kant, tel.nr. 441874
Koekoek, Lijster, Nachtegaal en Koperwiek

-

Rika Ottevanger, tel.nr. 441131
Den Bogerd en Scholtenplein

-

Addie Schaap tel.nr. 441262
Maasdijk, Dijkje, Dorpsstraat, Onderweg, Kruisstraat

-

Riet van Zandvliet tel.nr. 441472
V. Ballegooijenhof, Nieuwstraat, Rietdekker, Wielstraat, De Geer,
Almweg, Klompenmaker, en Hoepelmaker.

-

Dineke van Tilborg, tel.nr. 442671
Bezoeken van mensen in zorginstellingen en buiten Rijswijk

Mocht u vragen of suggesties hebben, dan kunt u contact opnemen met
Nel Kolff (442391)

Handwerkclub.
Sinds sept. 1997 is er de handwerkclub, die één keer in de veertien dagen
op donderdagmiddag bijeenkomt en onder het genot van koffie/thee kaarten
maakt, postzegels en DE punten uitknipt, sokken en truitjes breit, enz.
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De gemaakte spulletjes worden verkocht tijdens de gemeenteavonden,
ouderenmiddagen,verkoop- en rommelmarkt en in de Zalmpassage waar
we van sept. t/m mei één keer in de maand op vrijdag staan. Elke maand
hebben we een goed doel voor ogen. De gebreide truitjes en dekentjes gaan
naar Roemenie. Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom.
Contactpersonen:
- Thea Vervoorn,
- Hillie van Breugel

tel: 442889
tel: 442458

Ouderenwerk
Deze commissie heeft als taak het organiseren van ontmoetingsmiddagen
voor de ouderen van Giessen en Rijswijk. Ook dit jaar bieden wij u een
overzicht van de activiteiten, die dit winterseizoen zullen plaatsvinden.
Verdere informatie volgt t.z.t. op de nieuwsbrief en kerkbode.
Agenda 2016/2017
11 okt. 14.00 uur
8 nov. 14.00 uur
13 dec. 16.00 uur
14 febr. 14.00 uur
14 mrt. 16.00 uur
11 apr. 14.00 uur
? Jun.

Op reis door Israël met ds. D.M. Heikoop
Maaszaal Herv. Kerk Rijswijk
Nederland op de schop door dhr. D. v/d Toom
Dijkhuis Giessen
Kerstviering
Kerk en het Dijkhuis Giessen
W.G. v/d Hulst o.l.v. Mw. A. Fokker
Maaszaal Herv. Kerk Rijswijk
Maaltijd en bingo
Dijkhuis Giessen
Paasviering
Gereformeerde Kerk Rijswijk
Reisje

De commissie bestaat uit de volgende personen:
- Dini Venderbos
voorzitter
- Tinie Faber
penningmeester
- Hillie van Breugel
secretaresse
- Erik Goossens
namens diakonie herv. Giessen
- Reinier v/d Wetering
namens diakonie herv. Rijswijk
- Heleen Colijn
namens diakonie geref. Giessen/Rijsw.
- Ineke Elshout
- Elly van Tilborg
- Tonny Besselink
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Samen aan tafel
Al weer het vierde seizoen staat voor de deur van Samen aan Tafel. Het
blijft een groot succes, en daar zijn wij blij om dat zoveel gasten er elke keer
er naar uit zien om met elkaar de maaltijd te gebruiken, en ook belangrijk
om elkaar te ontmoeten. Vaak zitten we met zo’n 50 personen aan een
gezellig gedekte tafel. Goed om te weten: we gaan de zomermaanden
gewoon door.
Op D.V. 6 sept. Zullen wij weer ons best doen, u een heerlijke maaltijd voor
te zetten. Dat gebeurt in de Maaszaal van onze kerk en u wordt verwacht
tussen: 12.00 uur en 12.15 uur. Kosten € 5.00 per persoon.
Voor informatie en opgave:
- Rika Ottevanger tel: 441131
- Hillie van Breugel tel: 442458

Verjaardagsfonds
Gemeenteleden die jarig zijn krijgen een felicitatiekaart met een enveloppe.
Uit dankbaarheid dat een nieuw levensjaar is ingegaan, kan in de enveloppe
een gift gedaan worden.
De dames die gaan feliciteren en de enveloppe in ontvangst nemen,
brengen die elke maand bij de administratrice, en die brengt het bij de
kerkrentmeester. Als er weer wat bij elkaar gespaard is kan er weer wat van
betaald worden ten behoeve van de kerk. Als u niet thuis bent wanneer de
enveloppe wordt opgehaald mag u deze ook in de collectezak doen of
bezorgen bij de administratrice op Nieuwstraat 7.
De dames die de jarigen bezoeken zijn:
- Jansje Kraaij
- Connie van Helden
- Hannie van de Oever
- Rina van Andel
- Thea Vervoorn
- Liesbeth van Tilborg
- Jennie de Fijter
- Annie Hakkers (administratie tel. 442481)
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Nieuwsbrief
Al vele jaren is er elke zondag de nieuwsbrief. Deze wordt uitgereikt in de
kerk en ook bezorgd bij mensen die kerktelefoon hebben. Het doel van deze
nieuwsbrief is om alle gemeenteleden steeds actuele informatie te
verschaffen m.b.t. de erediensten, kerkelijke activiteiten, zieken in de
gemeente, bestemming van collecten enz.
Personalia van de Gerformeerde broeders en zusters worden elke zondag
uitgewisseld waardoor we met elkaar mee kunnen leven met blijde en
droeve gebeurtenissen.
De medewerkers aan de nieuwsbrief zijn:
- Informatie: predikant/scriba
- Samenstellen: Riekske Kant, Nieuwstraat 12 riekskekant@gmail.com
- Typist: Liesbeth Smits, Nieuwstraat 19, smi05565@planet.nl
- Kopiëren: Jan van Breugel
Kopij kan ingeleverd worden tot vrijdagavond 19.00 uur bij Riekske Kant.

Kerkblad ‘Kerkklanken’
Samen met de overige hervormde gemeenten in de voormalige ring
Woudrichem is er een gezamenlijk kerkblad met de naam “Kerkklanken”.
Door middel van dit kerkblad blijft u geïnformeerd over het gemeentenieuws.
Het kerkblad verschijnt eenmaal in de twee weken, met uitzondering van
enkele perioden van 3 weken. (o.a. de vakantieperiode). Betaling is eenmaal
per jaar via automatische incasso.
Wanneer u kopij heeft dat geplaatst dient te worden (zoals bepaalde
activiteiten die in de gemeente gaan plaatsvinden, waarvan u anderen op de
hoogte wilt brengen), dan kan dit ingeleverd worden bij de predikant of
scriba vóór het weekend van de verschijningsdatum.
Als u zich wilt opgeven als abonnee of gaat verhuizen, dan kunt u dit
aangeven bij de bezorgers:
- Fam. A. de Fijter, Dorpsstraat 4, tel. 442431
De administratie wordt gevoerd door:
- John Westerlaken, Kruisstraat 17 tel. 442337
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5. ZENDING EN EVANGELISATIE
Als gemeente zijn we geroepen om het evangelie van Gods genade in Jezus
Christus in de wereld bekend te maken, opdat ook anderen hiervan zullen
horen en Jezus als hun redder en Heer leren kennen.
Wij realiseren ons dat dit niet door onszelf te organiseren is. Alleen de
Heilige Geest kan mensenharten openbreken en het Woord van God daar
ingang in doen vinden. Als gemeente zoeken wij hoe wij daarin een kanaal
voor de Geest kunnen zijn.
Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de verkondiging van Gods
Woord over de hele wereld (zending) en in ons eigen omgeving
(evangelisatie).

Zendingscommissie
Het doel van de zendingscommissie is de gemeente bewust te houden van
haar missionaire roeping. Er worden af en toe zendingswerkers uitgenodigd
die onze belangstelling, gebed en steun broodnodig hebben.
Graag wijzen wij u er op om bij de zondagse erediensten de
zendingsbussen te voorzien van een kleine bijdrage. We hebben een paar
doelen voor ogen, allereerst de Stichting Interkerk die scheurkalenders
verspreidt op scholen (ook in ons dorp) en die (hoorden wij ) best veel
worden gebruikt door de kinderen. Deze Stichting kan een gift heel goed
gebruiken. Verder willen wij ons volgende doel bestemmen voor Nella
Olieman wonende in Nieuwendijk en gaat werken voor de stichting Agape
onder de jeugd in Rotterdam/Delfshaven. Ook haar willen wij graag een
eindje op weg helpen.
Blijft u als gemeente ook biddend met de vele zendingswerkers verbonden?
De zendingscommissie bestaat uit:
- Jan en Teuntje Pullen, tel. 442044
- Henk Naaijen
- Anton de Fijter
- Jansje Kraaij
- Jan en Hillie van Breugel
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Vakantie Bijbel Club
Elk jaar houden we in de herfstvakantie de Vakantie Bijbel Club voor alle
kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool. Dit jaar zal er één middag
zijn dat we bij elkaar zijn om naar een Bijbelverhaal te luisteren, te zingen en
te knutselen. Ook hebben we altijd een leuke afsluiting.
Aan de hand van een thema proberen wij als commissie de boodschap van
het evangelie door te geven aan de kinderen. Naast de kinderen uit onze
gemeente hebben we als doelgroep de rand- en buitenkerkelijke kinderen.
De Vakantie Bijbel Club hebben we samen met Giessen.
De VBC wordt komend seizoen gehouden op:
Dinsdagmiddag 18 oktober van 13.30 tot 17.30 uur (met eten)
We starten en eindigen de middag in de Gereformeerde kerk Rijswijk,
daarna blijven groep 1 t/m 4 in de Gereformeerde kerk en gaan groep 5 t/m
8 naar de Hervormde kerk Rijswijk voor hun eigen programma. De entree is
€ 2,00 per kind (hier zitten ook al de kosten voor de afsluiting in verwerkt)
De kinderen beginnen met een leuke voorstelling, deze wordt gehouden op
dinsdagmiddag 18 oktober in de Gereformeerde Kerk en begint om 14.00
uur. Ouders, Opa`s en Oma`s zijn daarbij natuurlijk van harte welkom. De
entree is daarvoor €1,00 per persoon.
De commissie bestaat uit:
Voor Rijswijk:
- Elike Treffers, westerlaken8@hotmail.com (contactpersoon)
- Wilma Westerlaken
- Angelina de Wind
- Carola Hooghiemstra
Voor Giessen:
- Angelique van Tilborg (contactpersoon)
- Mieke van Eeten
- Linda Oppenhuizen
- Jedidja de Graaf
The God Story
Vanuit ‘Jeugd Met Een Opdracht’ wordt het interkerkelijk evenement ‘The
God Story’ georganiseerd op 23 en 24 september. The God Story is een
spectaculair multimedia evenement, vol met verschillende optredens, stunts
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en videoclips. The God Story trekt door Nederland en andere Europese
landen en laat (randkerkelijke) jongeren kennis maken met wie God is en
wat Hij voor je kan betekenen. Heb jij interesse om met je vrienden, familie,
buren, collega’s of wie dan ook te komen, noteer het dan vast in je agenda!
Tijd: 20:00 uur
Waar: Grote tent, De Mark Wijk en Aalburg
Entree: GRATIS
Meer informatie: www.facebook.com/thegodstory
Om dit evenement te bekostigen zullen er binnen verschillende gemeenten
in de omgeving acties worden opgezet. Ook binnen onze kerk zullen er
acties komen, bijvoorbeeld een autowasactie op 20 augustus.
Contactpersonen:
- Denise van de Wetering, tel. 06-45833197
- Adriëlle van Berchum, tel. 06-10223150
- Corline Kraaij, tel. 06-12904845

Hagenpreek en kerstnachtdienst
Hagepreek
De hagepreek wordt elk jaar op 2e pinksterdag in het Almbos gehouden.
Dit gebeurt net als de kerstnachtdienst onder verantwoording van de
hervormde gemeente Giessen, de gereformeerde kerk Giessen-Rijswijk en
de hervormde gemeente Rijswijk.
In 2017 wordt de hagepreek gehouden op DV maandag 5 juni 2017 om
09:00 uur in het Almbos (Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de
gereformeerde kerk in Rijswijk). De Voorganger is onze eigen predikant ds.
Heikoop en muzikale medewerking wordt verleend door Kunst en
Vriendschap.
Kerstnachtdienst
De kerstnachtdienst wordt in 2016 op DV 24 december in de gereformeerde
kerk te Rijswijk gehouden. Dit jaar gaat hierin voor ds. H.J.K. van Gierkink
van Geerenstein. Deze dienst begint om 22:00 uur.
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Winterfair
In de maand november wordt er een gezellige winterfair gehouden. Tijdens
deze winterfair is er van alles te doen. Er worden volop zelfgemaakte
producten aangeboden, tweedehands boeken en diverse raadspelletjes
waarmee u prijzen kunt winnen.
Ieder jaar hebben we een vaste groep mensen die meehelpen. Echter
nieuwe gezichten en ideeën zijn van harte welkom! In de weken
voorafgaand aan de winterfair worden loten verkocht. Aan het eind van de
winterfair is de trekking. Datum en tijd kunt u t.z.t. op de nieuwsbrief/
website/ kerkklanken vinden.
Contactpersonen:
- Ammy Besselink, tel 442474, fambesselink@ziggo.nl
- Marjon Lankhaar, tel. 442049, marjon31arie@ziggo.nl
- Diana Westerlaken, tel 442337, jdsmj.westerlaken@ziggo.nl

Oliebollenactie
Daags voor oudejaarsdag worden er oliebollen gebakken. Een enthousiaste
ploeg van bakkers, inpakkers en verkopers is actief. De bakkerij is de
laatste jaren in de schuur bij Wim en Jetty Duizer. De oliebollen worden
verkocht in de passage bij de Plusmarkt.
Contactpersoon:
- Jan Kant, tel. 442560

Rommelmarkt
De rommelmarkt is een activiteit van de gehele gemeente. Het is ieder jaar
weer een succes, zowel financieel als qua gezelligheid. Door een groep van
ongeveer 50 mensen wordt in één weekend een hele boel werk verzet. Het
is een gemeentedag waarop we elkaar en vele dorpsbewoners ontmoeten,
een hapje en een drankje er bij en aan het einde van de dag is er nog leuk
wat geld opgehaald ook.
Ook voor het komende jaar wordt er weer een markt georganiseerd. We
hopen dat iedereen zich weer spontaan opgeeft als het zover is. De
inzameling begint in september. Iedere 3e zaterdag van de maand kunt u
tussen 10.30 en 12.00 uur spullen brengen naar het depot aan de
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Hoofdgraaf in Andel. Het spreekt natuurlijk voor zich dat wat gebracht wordt,
goed verkoopbaar moet zijn.
Als u meubels hebt, is het verstandig om eerst contact op te nemen met de
inzamelcommissie:
- H. van Anrooij, tel. 442660
- H van Giessen, tel. 442400

Lopend vuurtje
Op de zaterdag voor Pinksteren zal de fietstocht “lopend vuurtje” weer van
start gaan. Op deze dag zullen er weer fraaie fietstochten worden uitgezet
door het land van Heusden en Altena en ook daarbuiten. Hierbij kunnen
diverse kerken worden bezocht en wordt er door diverse acties geld
opgehaald voor een goed doel. In Rijswijk organiseren de Hervormde kerk
en de Gereformeerde kerk dit om het jaar.
Contactpersonen:
- Gerrit en Greetje van Drunen, tel. 442971
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