Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

Zondag 24 december 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. H.L. Versluis,
Veenendaal
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 62: 1 en 4
Schriftlezing : Jes. 35: 1-10 en Matt. 11:
1-10
Thema
: Hij zál komen!

Avonddienst : 22.00 uur
Kerstnachtdienst (Ger. Kerk)
Voorganger : ds. Gierkink-van
Geerenstein
M.m.v. Jongerenkoor ‘Nadiah’

Maandag 25 december 9.30 uur 1e Kerstdag
Voorganger : Ds. N.J. Dekker, Almkerk
Organist
: Timo van den Berg
M.m. v. Zangvereniging ‘Laudatio

Gedicht
Opgezegd door: Joost Bok
Het feest van Jezus
komt er aan
'k Zie al vier kaarsjes
brandend staan.
Kindernevendienst
24 dec. Onderbouw: Annette en Danine, Middenbouw: Andre en Joost, Bovenbouw: Martin
25 dec. Geen kindernevendienst
31 dec. Onderbouw: Jennie en Marit, Middenbouw: Wendy en Thom, Bovenbouw: Caroline
Crèche
24 december: Jetty Verbeek, Jeanne van Geffen, Denise van Geffen
25 december: Winanda Kant, Dingena Versteeg, Wilma Bok
31 december: Agnes van der Nat, Evi van der Nat, Leon Treffers
1 januari: Geen crèche
Collecten

:

1. Kerk in actie: Kinderen in de knel, 2. Kerkrentmeesters, 3. Onderhoud orgel

Kerkauto: Dick van Vugt, tel. 44 23 27
Kerkauto 1e Kerstdag: Wim Duizer, tel. 44 16 87
Kerkauto Oudejaarsdag: Hille Hooghiemstra, tel. 44 26 86
Kerkauto 7 januari: ’s morgens: Wim Duizer, tel. 44 16 87, ’s avonds: Ko Kraaij,
tel. 44 28 25
Bijbelleesrooster
Zondag 24 december: Titus 1:1-16
Maandag 25 december: Titus 2:1-15
Dinsdag 26 december: Titus 3:1-14
Woensdag 27 december: Jeremia 32:1-15
Donderdag 28 december: Jeremia 32:16-25
Vrijdag 29 december: Jeremia 32:26-44
Zaterdag 30 december: Jeremia 33:1-11
Zondag 31 december: Jeremia 33:12-26
Bloemengroet
De bloemengroet van de gemeente gaat deze week naar mevr. B. Kolff, Veldweg 23A.

Einde van het jaar 2017
Het einde van het jaar 2017 is al weer bijna daar. Voor het afsluiten van de boekhouding van
de kerk vragen we u om na te kijken of u de toegezegde bijdrage Actie Kerkbalans hebt
voldaan. Hetzelfde geldt voor de Solidariteitskas. Wanneer u betaald hebt, danken we u daar
hartelijk voor. Als u nog moet betalen, vragen we u om dit voor het einde van het jaar te
doen. Wanneer u dit leest, en beseft dat u geen toezegging Actie Kerkbalans 2017 hebt
gedaan, kunt u toch een bijdrage overmaken. Die wordt dan ook meegenomen in de Actie
Kerkbalans 2017. Het bankrekeningnummer van de kerk is NL22 FVLB 0699 8414 29. Graag
bedanken wij u voor uw bijdragen en aandacht voor het werk van de kerk.
Met vriendelijke groet van uw kerkrentmeesters
Kerstnachtdienst Giessen/Rijswijk
Op zondag 24 december 2017 zal om 22.00 uur de gezamenlijke Kerstnachtdienst weer
worden gehouden.
Namens de drie kerken van Giessen en Rijswijk ben(t) u/jij van harte uitgenodigd om de
sfeervolle Kerstnachtdienst met ons te vieren in de Gereformeerde kerk te Rijswijk,
Rijswijksesteeg 7. Het thema van de dienst is: 'Het lied dat de engelen zongen'.
Interkerkelijk jongerenkoor ‘Nadiah’ o.l.v. Matthijs Hoogendijk verleent de muzikale
medewerking.
Kom, verwacht en verwonder! Wees welkom!
Gemeenteavond
Binnen de kerkenraad zijn we momenteel druk doende om diverse zaken met betrekking tot
het vacant zijn van onze gemeente te regelen. Alvorens we kunnen gaan beroepen zijn er
diverse zaken waar we ons op willen bezinnen. Denk aan diverse financiële consequenties die
het uitbrengen van een beroep voor bijvoorbeeld 100% of 80% voor onze gemeente kan
hebben. De aanstaande actie Kerkbalans, welke eind januari 2018, weer van start zal gaan is
daarbij van invloed. Maar verder bezinnen we ons ook op onderwerpen als de eredienst en de
opzet van de profielschets van de predikant die wij zoeken. Momenteel zijn wij dus nog niet
aan het ‘horen’. In januari willen wij als kerkenraad uitgebreid de tijd nemen om u als
gemeente hier verder over in te lichten.
Het is de bedoeling dat we dinsdagavond 16 januari 2018 hier een gemeenteavond voor
organiseren.
Mocht u ondertussen vragen of opmerkingen hebben dan kunt u natuurlijk altijd bij de
kerkenraad terecht.
Oliebollenactie
Op zaterdag 30 december zal er weer de jaarlijkse oliebollenactie voor onze kerk worden
gehouden.
De oliebollen worden te koop aangeboden bij de Spar.
Vanaf 8.00 uur zijn de verkoopsters paraat; u wordt vriendelijk verzocht de oliebollen, in
overleg met Dinant Kraaij, via de kassa te betalen.
Wij hopen weer op een goede opbrengst, dus komt allen een zakje kopen.
Bedankt
Mede namens onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen willen we iedereen heel hartelijk
bedanken voor alle kaarten, telefoontjes en bezoekjes die we hebben ontvangen voor ons 60jarig huwelijksjubileum. Deze vele blijken van medeleven hebben er mede voor gezorgd dat
we een mooie dag hebben beleefd. Nogmaals hartelijk dank.
Jacob en Koosje van Tilborg

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, tel. 44 28 96
Website: Hervormde Gemeente Rijswijk: www.hervormdrijswijknb.nl

PROJECTLIED KERSTPROJECT ‘VERTEL HET MAAR’ 2017
Melodie: gezang 133 Liedboek voor de kerken 1973 (= lied 469 Nieuwe Liedboek).
Het refrein en de coupletten hebben dezelfde melodie.
Hoofdthema: ‘GEGREPEN DOOR GODS LIEFDE’
Zondag 24 december 2017: Jona 4
Projectthema: Gods liefde voor iedereen
Refrein:
Voor alle mensen groot en klein
wil God zo graag de Redder zijn.
Luister naar dit verhaal, je wordt
gegrepen door de liefde van God.

Coupletten:
Een wonderboom wil Jona wel,
maar kijk, wat reageert hij fel
als hij van Gods genade hoort
voor heel de stad, die wa-as ontspoord.
Gods liefde uit zich overal,
dat kon je zien in Ninevé,
maar meer nog in die kleine stal
van Bethlehem, ga me-et ons mee.

