Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

Zondag 29 oktober 2017

Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. A. Naijen, Andel
Organist
: Miranda Duizer
Aanvangslied : Ps. 136: 1 en 2
Schriftlezing : Habakuk 2:1 – 4 en
Efeze 6:10-20
Tekst
: Efeze 6:19/20a

Avonddienst : 18.00 uur
Voorganger : Ds. H.J.P. de Pater,
Nieuwegein
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Gezang 96: 1, 2 en 4
Schriftlezing : Romeinen 1: 16 en 17 en
Romeinen 3: 21-31

Dankdag voor gewas en arbeid
Op woensdag 1 november is het Dankdag voor gewas en arbeid.
De dienst vangt aan om 19.30 uur.
Voorganger is: kand. A.H. van Mourik uit Sprang-Capelle.
Organist: Timo van den Berg.
Aanvangslied: Ps. 150:1
Schriftlezing: 2 Kronieken 32:24-31 en Jesaja 39:1-8
Kindernevendienst
29 okt.: onderbouw: Annette en Marit, middenbouw: Dieke en Joost, bovenbouw: Caroline
5 nov.: onderbouw: Jolanda en Anna, middenbouw Joëlle en Quinty, bovenbouw: geen KND
Crèche
29 oktober: Wilma Koekkoek, Greta Kok, Antoinette Paans
5 november: Jetty Verbeek, Jeanne van Geffen, Denise van Geffen
Collecten
: 1. Plaatselijk jeugdwerk, 2. Kerkrentmeesters, 3. Onderhoud pastorie
Collecte dankdag: 1. Kerkrentmeesters
Collecten volgende week: 1. Kerk in actie, 2. Kerkrentmeesters, 3. Eigen predikantsplaats
Kerkauto
: Wim Duizer, tel. 44 16 87
Kerkauto dankdag: Wim Duizer, tel. 44 16 87
Kerkauto volgende week: Ochtend: Hille Hooghiemstra, tel. 44 26 86, avond: Ko Kraaij,
tel. 44 28 25
Bijbel leesrooster
Zondag 29 okt.:Genesis 14:1-12, maandag 30 okt.: Genesis 14:13-24, woensdag 1 nov.:
Psalm 65, donderdag 2 nov.: Psalm 116, vrijdag 3 nov.: Mattheüs 21:33-44, zaterdag
4 nov.: Mattheüs 21:45–22:14, zondag 5 nov.: Psalm 38
500 jaar Reformatie
Op D.V. 31 oktober wordt er een gezamenlijke herdenkingsdienst over 500 jaar Reformatie
gehouden met de drie PKN-kerken te Giessen-Rijswijk. De dienst begint om 19.30 uur en
wordt gehouden in de Hervormde kerk te Rijswijk.
Tijdens de dienst zullen diverse liederen worden gezongen met muzikale ondersteuning van
Chiel van Breugel (trompet) en Jeroen de Weerdt (orgel). De dienst zal worden geleid door ds.
Gierkink en ds. Mouw. De collecte die zal worden gehouden is voor het Nederlands Bijbel
Genootschap en Wycliff Bijbelvertalers. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken met
elkaar.
U bent van harte uitgenodigd.

Gebedskring
Op 31 oktober gebedskring bij Jenny Kant, Lijster 12, tel. 44 26 54
Gesprekskring
Maandag 30 oktober willen we als gesprekskring weer bij elkaar komen dan is hoofdstuk 3 aan
de beurt. Graag tot dan.
Bijbelkring
Morgenavond, 30 oktober, is er weer Bijbelkring. Deze keer is het bij Dineke v Tilborg,
Vijfmorgen 9. De avond begint om 20.00 uur.
Deze keer gaan we het over Ruth, Boaz en Naomi hebben. Een heel actueel onderwerp met
gemengde huwelijken en omgaan met een andere cultuur.
Hartelijk welkom.
Vrijwilligers gezocht voor schoonhouden kerk
En nog steeds hebben we een tekort aan vrijwilligers voor het schoonhouden van de kerk.
We kunnen nog steeds gemeenteleden gebruiken op de maandagmiddag 1 keer in de vier
weken.
Met ingang van 2018 is er een maandaggroep die nog maar uit drie personen bestaat, en dat
is echt te weinig.
Hooguit 1 ½ uur zijn we bezig. De werkzaamheden verdelen we onder de mensen die er dan
zijn.
Stofzuigen, stoffen, ramen zemen, stoelen afborstelen etc. Mochten er soms mensen zijn die
liever in de avonduren hun steentje bijdragen, dan kunnen we met elkaar kijken of dat een
oplossing is. En mocht er soms iemand zijn die handdoeken/theedoeken en vaatdoekjes zou
willen wassen omdat werken in de kerk een te grote opgave is dan horen we dat graag, en
kunnen we overleggen hoe we dat gaan doen.
Wij hopen deze keer écht op reacties. Jetty Duizer: 44 16 87 of Hillie van Breugel: 44 24 58.
Samen aan tafel voor alleenstaanden
D.V. 31 oktober zijn de tafels weer gedekt en staat er weer een heerlijke maaltijd op u te
wachten.
U bent welkom tussen 12.00 uur en 12.15 uur in de Maaszaal van onze kerk.
Bent u verhinderd wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan Rika: 44 11 31 of Hillie
44 24 58. Nieuwe gasten zijn natuurlijk van harte welkom, geeft u zich dan wel even op.
Wij hopen op een gezellige maaltijd met elkaar en wilt u, zo mogelijk, gepast betalen?
Handwerken
Donderdag 2 november is er weer handwerkclub in de Maaszaal van onze kerk.
Vanaf 13.00 uur bent u welkom.
Kinderclub
Vrijdag 3 november van 19.15 - 20:30 uur is er club voor kinderen van groep 7 en 8.
Solid Friends
Hi guys! Schietpartijen, terreurdaden, aanslagen... met vaak vele gewonden en doden.
De laatste jaren horen we dit steeds vaker in het nieuws. Worden jullie bang van deze
berichten? Ben jij bang voor een aanslag in de buurt? Hier willen wij deze morgen (29 oktober)
bij de Solid Friends over praten. Kom je ook? We zien je graag na de ochtenddienst (rond
11.00 uur) in 't Dijkhuis in Giessen.

Koffiedrinken
Volgende week zondag is er na de dienst weer gelegenheid voor ontmoeting onder het genot
van koffie, thee of limonade.
De gastvrouwen zijn: Lisa en Marjon
Allen van harte welkom.
Follow Me
Op dinsdag 31 oktober gaan we het onderwerp Schepping en of Evolutie bekijken.
Prehistorische dieren staan gewoon in de Bijbel… Wij zien jullie graag om 18.45 uur in de kerk.
We zitten weer in het jeugdhonk…
Tot dan Ben en Laura
PCOB afd. Giessen - Rijswijk
Woensdagmiddag 1 november is de maandelijkse bijeenkomst in De Nijenburcht, Koperwiek
51 in Rijswijk.
Voor deze middag is ds. Kievith uit Dordrecht uitgenodigd.
Zijn verhaal gaat over zijn werk en ervaringen als dovenpastor.
Het beloofd een leerzame middag te worden.
Ook niet-leden zijn van harte welkom.
Bloemengroet

De bloemengroet vanuit de gemeente gaat deze week naar mevr. C. Westerlaken,
Kruisstraat 21.
Personalia Gereformeerde Kerk
Joke Biesheuvel- Kant, Van Ballegooijenhof 17, 4284 VL, is na een flinke val in huis
opgenomen in Altenahove, afd. Guldenroede, kamer 131, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk om
daar te herstellen en te revalideren.

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

