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Vandaag 6 juli
Voorganger
Ouderling v. dienst
Diaken v. dienst
Organist
Paaskaars
Lector
Beamen
Collecten
Collectanten
Nevendienst
Oppas
Welkom
Kerkauto
Bloemen wegbrengen
Koffie-in
Kaarten

Volgende Week 13 juli

Ds. W.G. de Wit, Barendrecht
Dhr. J. v.d. Bosch (654258)
Dhr. J. Wolfs
Jaap van Gils
Joost Luijendijk
Hugo Beekman
Priscilla de Regt
1e tbv de kerk 2e tbv het jeugdwerk
Henk van Velzen en Annick vd Graaf
Lenny van Velzen en Anne Wil
Stehouwer
Saskia Luijendijk
Henk van Velzen en Coby Kolf
Guus Hartenberg (652264)
Arina van Vliet
Judith van Oeveren en Marlies de Geus
Dianne

Koster
Cor Leijdens
beheerder.gk@kerknumansdorp.nl

Kerkelijk bureau
Piet Verbaas
kb.gk@kerknumansdorp.nl

Ds. F.L. Renes
Dhr. F. Mosselman (653610)
Mw. J. Hartenberg
Chris Melles
Krista Sieben
Roely Warner
Elkan v.d. Raaf
1e tbv de kerk, 2e tbv de diaconie
Bert Warner en Huub vd Meer
Anita Prooi en Paul Sieben
Desiree Bloem
Bert Warner en Nel Berkman
Martin Luijendijk (680757)
Nel Groeneweg
Nel Berkman en Kees de Geus

Weekbericht
Priscilla de Regt en Wim Kleibergen
weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl

Inleveren berichten voor Weekbericht tot donderdag 18.00 uur
Weekbericht per e-mail ontvangen? Meld u aan via weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl

Agenda
Vergaderingen en bijeenkomsten
Weekbericht kerktelefoon
12 juli Anneke Notenboom
Schoonmaak Hoeksteen
Liske Sieben en Ina Hobbel

Rondom eredienst
Schriftlezing
1e Lezing:
2e Lezing:
Collectes van zondag jl.
1e Kerk € 42,60 2e Jeugdwerk € 35,00
Bloemengroet van zondag jl.
Mw. Hartman

Uit de gemeente
Pastorale zorg
Verzoeken om pastorale zorg kunt u melden aan
ds. Marjo den Bakker, Achterhakkers 122, 3311JA
Dordrecht. Tel: 078-6139338, e-mail
predikant.gk@kerknumansdorp.nl.

Berichten
25 jarig huwelijk
7 juli: Jan en Priscilla de Regt, v. Beethovenstraat
41, 3281 TJ
Jarige:
7 juli: Mw. A. de Groot, Nassaustraat 43, 3281BP
Verhuizing:
Gonnie Corstjens is per 1 juli verhuisd naar een
andere kamer op De Buitensluis. Zij zit nu op
kamer 1.06.
Even een berichtje
Na twee chemokuren en een CT-scan mag ik de
derde kuur ondergaan. Ik heb de uitslag van de
CT-scan gekregen. Het is stabiel gebleven. Ik hoop
en bid voor de toekomst dat de tumoren in de lever
zullen slinken. Jullie meeleven, kaartjes en
belangstelling geven me moed.
Groetjes, Anneke Brand
Kindernevendienst
Vrijdag 11 juli hebben we s' avonds een
afsluitingsfeestje met de kinderen van de KND.
Het begint om 19:00 tot 22:00. We gaan dan
gezellig spelletjes doen en film kijken. Heb je je
nog niet opgeven dan kan dat nog voor dinsdag as.
Stuur dan een mailtje naar renrvdhoek@live.nl.
Het wordt vast super gezellig.

Groetjes namens de leiding van de
kindernevendienst.
Op zondag 13 juli nemen Jordi, Justin en Melanie
afscheid van de kindernevendienst .
Zin-g-in!
Gelukkig er is nog een Zin-g-in dienst vlak voor de
zomervakantie! Wellicht bent u / ben je er hard aan
toe om lekker uit te rusten of juist om vol energie
dingen te gaan ondernemen in deze vakantie. In
de komende Zin-g-in dienst hebben we rust en
energie gecombineerd door, zoals altijd, veel
verschillende liederen zingen. Enerzijds om tot rust
te komen en stil te worden, anderzijds om vol
enthousiasme en energie onze God groot te
maken!
U / je bent van harte welkom op 13 juli a.s. We
beginnen als gebruikelijk om 16:30 met
koffie/thee/limonade in de Voorhof. Om 17:00
begint de dienst.
Aangepaste wijkindeling
Na de bevestiging van nieuwe ambtsdragers heeft
het Pastoraal Team de gemeentelijke wijkindeling
enigszins aangepast om de werkdruk van de
wijkouderlingen gelijkmatiger te verdelen.
De indeling ziet er nu als volgt uit: Wijk buiten +
oost 1, 2, 3, 7 (ouderling Leo Mosselman 651483):
de wijken gelegen ten oosten van de denkbeeldige
lijn in het midden van de Rijksstraatweg,
Burgemeester de Zeeuwstraat, Voorstraat en
Fortlaan met uitzondering van de Middelsluis +
Rijksstraatweg-oost en de Vogelwijk-Noord zoals
begrenst door de Burgemeester de Zeeuwstraat,
Middelweg en Wethouder van der Veldenweg. Tot
deze wijk behoren ook alle gemeenteleden die
buiten de grenzen van Numansdorp wonen. Wijk
senioren + oost 4, 5 (ouderling Petra van der Haar
652643): de oudere senioren van de gehele
gemeente en de wijken Middelsluis+
Rijksstraatweg-oost en de Vogelwijk-Noord zoals
begrenst door de Burgemeester de Zeeuwstraat,
Middelweg en Wethouder van der Veldenweg. Wijk
west (ouderling Hans Brand 652246): de wijken
gelegen ten westen van de denkbeeldige lijn in het
midden van de Rijksstraatweg, Burgemeester de
Zeeuwstraat en de Voorstraat. Jeugdouderling
(ouderling Peter Bloem 655347): dit werkgebied is
onveranderd gebleven en omvat de jeugd van de
gehele gemeente. Bezoekmedewerkers: hierin zijn
geen veranderingen. Heeft u naar aanleiding van
deze aangepaste wijkindeling nog vragen dan kunt
u terecht bij één van de genoemde ouderlingen.
Het Pastoraal Team
High Tea Afternoon Gesprek
wordt High Summer BBQ meet en greet!
Vanmiddag 6 juli aanvang 16.00 uur willen we voor
onze gemeenteleden in de leeftijd 25-50 jaar een

High Summer BBQ organiseren, elkaar ontmoeten
en in gesprek komen op sfeervolle lokatie en dit
onder het genot van een lekker bordje salade met
een stukje vlees. De locatie is al gereserveerd
terrein van Scouting Numansdorp, voor de
kinderen gaan we ook wat leuks verzinnen,
Het pastoraal team.
Uitje naar Plaswijckpark!
Zaterdag 12 juli organiseren we voor alle kinderen
van 3 t/m 12 jaar, die deelnemen aan de oppas,
Kindernevendienst, Spirit, Gideonsbende en/of
K@njerkidZ/TeenZ! een uitje naar Plaswijckpark in
Rotterdam. Er hebben zich al meer dan 40
kinderen opgegeven! Er zijn nog een paar plaatsen
in de auto´s vrij, dus als er nog kinderen zijn, die
mee willen:
AANMELDEN KAN NOG!
Stuur dan voor 8 juli een berichtje naar Marjolein
(mvduin@hotmail.com).
Meer informatie staat op de uitnodigingsbrief.
Mochten jullie hem nog niet ontvangen hebben,
stuur dan even een mailtje!
Voor vragen kunnen jullie contact opnemen met
iemand van de leiding: Maaike Kuipers (0186652206), Antoinette (0186-681664) of Marjolein
(0186-654181).
Informatie over onze kerk zie ook:
www.kerknumansdorp.nl/gereformeerdekerk
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK

