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11 januari 2015 – 18 januari 2015
Vandaag 11 jan. 9:30 uur

Volgende week 18 jan.
+aangepaste gezinsdienst

Voorganger
Ds. E. Schipper, Dordrecht
Ouderling v. dienst
Dhr. L. Mosselman 651483
Diaken v. dienst
Mw. J. Hartenberg
Organist
Chris Melles
Paaskaars
Nathan Timmers
Lector
Christien v.d. Raaf
Beamen
Kees de Geus
Collecten
1e t.b.v. Kerk 2e t.b.v. Diaconie
Collectanten
Ton Hoffers en Lise van Velzen
Nevendienst
Marijn Timmers en Jordi Leunisse
Oppas
Arnoud van Velzen
Welkom
Ton Hoffers en Rianne v.d. Hoek
Kerkauto
Bert Warner 652197
Bloemen wegbrengen Anneke v.d. Schee
Koffie-in
Christien v.d. Raaf en Coby Kolf
Koster
Kerkelijk bureau
Cor Leijdens
Piet Verbaas
beheerder.gk@kerknumansdorp.nl
kb.gk@kerknumansdorp.nl

Ds. A.S.J. Smilde, Dordrecht
Dhr. P. Bloem 655347
Mw. J. Hartenberg
Jaap Dekker
Esmee v.d. Hoek
Liske Sieben
Priscilla de Regt
1e tbv kerk 2 tbv oecumene
Gerrit de Bes en Govert Beekman
Janina Lodder en Govert Beekman
Michelle de Regt en Esther v.d. Meer
Gerrit de Bes en Heilke Buitelaar
Ruud Sieben 653767
Janet Hartenberg
Tonny kleibergen 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

Berichten

14 jan. Moderamen
Weekbericht kerktelefoon
17 jan. Fam. A. Bervoets
Schoonmaak Hoeksteen
Roely Warner en Ida Meijer

Pastorale zorg
Verzoeken om pastorale zorg kunt u melden aan
Hans Brand, Mendelssohnstraat 27, 3281VH
Numansdorp. Tel:0186-652246 email:
pastoraalteam-vz.gk@kerknumansdorp.nl of aan
Jack van den Bosch, Goudvink 17, 3281 RH
Numansdorp. Tel 0186-654258. E-mail:
scriba.gk@kerknumansdorp.nl

Rondom eredienst
Schriftlezing
Gen. 32: 25-31 en Lukas 2: 25-38
Collectes
1e Kerk € 125,98 2 e Eredienst € 112,91
Bloemengroet van zondag jl.
Dhr van Brandwijk

Uit de gemeente
Bericht van overlijden
Op woensdagmiddag 7 januari is in de
Egmontshof, locatie Zoomhoek, onze broeder de
heer Rien van Brandwijk overleden.
Een longontsteking en bijkomende complicaties
zijn hem fataal geworden zodat zijn overlijden voor
de familie toch nog onverwacht snel is gekomen.
De heer van Brandwijk heeft zijn lichaam ter
beschikking gesteld aan de wetenschap zodat er
geen uitvaartdienst zal zijn.
Wel is er bij ons in de kerk een herdenkingsdienst
op dinsdagmiddag 13 januari om 15.00 uur, waarin
onze consulent ds. Bert Scholten zal voorgaan.
Na de dienst is er gelegenheid tot condoleren.

Zondag 18 jan. 2015 15.00 uur Aangepaste
Gezinsdienst
Voorganger : Dhr. P. Gootjes
Ouderling van dienst : Mw. P. v.d. Haar 652643
Diaken van dienst : Mw. A. van Velzen
Kerkauto : Pieter v.d. Meer 651642
Koffie-in : Nel Berkman en Judith van Oeveren
Nu 2014 weer voorbij is ………
Bijna gaat de actie Kerkbalans 2015 van start.
Maar we vragen u om eerst te kijken of alle
toezeggingen mbt 2014 al zijn betaald. Dan
kunnen we 2015 met een schone lei beginnen!
Als u nog een bedrag over 2014 heeft uitstaan dan
graag zsm dit bedrag overschrijven naar
NL57FVLB022.53.91.198 t.n.v. de Gereformeerde
Kerk Numansdorp. Graag vermelden dat het een
2014 bijdrage betreft. Bedankt!
College van kerkrentmeesters.

Vacature Bank – status per 31-12-2014
Nu en in de komende tijd zijn er mensen nodig
voor:
 Kerkenraad:
 Voorzitter kerkenraad –vacant sinds 25-05-2014
 Scriba – voor eind 2015
 Ouderling
 2 Bezoek medewerkers
 GHJR: assistentie voor diverse clubs
 PR persoon voor activiteiten en kerkprofiel
 Werkgroep: Voor assistentie bij de praktische
werkzaamheden.
 Oppas dienst voor de allerkleinsten
 Muzikale begeleiding zoals Organist en of
Pianist (of tips wie dat zou kunnen zijn)
Zoals u ziet heeft de Gereformeerde Kerk u hard
nodig! Graag uw reactie bij scriba of andere
kerkenraadsleden. We zijn erg blij dat Mw. Lijnie
Blaak bevestigd is in het ambt van Diaken.
M. vr. gr. het moderamen
PCOB afdeling Cromstrijen
De Stichting Voedselbank Hoeksche Waard heeft
tot doel wekelijks voedselpakketten uit te delen aan
mensen die op of onder het bestaansminimum
leven, het inzamelen van levensmiddelen en
producten om deze vervolgens kosteloos ter
beschikking te stellen aan hen die over
onvoldoende financiële middelen beschikken om in
hun dagelijks onderhoud te kunnen voorzien en het
verrichten van al hetgeen met het bovenstaande
of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dhr. C. (Chiem)
v.d. Wetering komt ons vanmiddag meer vertellen
over deze Stichting, die zonder winstoogmerk het
algemeen belang dient.
Datum : dinsdag 13 januari 2015
Aanvang : 14.00 uur, zaal open 13.30 uur
Locatie : De Schaapskooi, Kerkstraat 18,
Klaaswaal
U en Uw gasten zijn hierbij van harte welkom.
Voor meer informatie : Johan van Antwerpen, tel.:
0186-654361
Sparen boodschappenpakket
Vanaf deze week kunnen we weer zegeltjes
sparen voor een boodschappenpakket bij Plus
Blaak. Na de overweldigende actie verleden jaar,
konden we veel mensen die het wat minder
hebben blij maken met zo´n prachtig pakket. We
rekenen weer op jullie bijdrage. Mocht u namen
van mensen weten die zo´n pakket goed kunnen
gebruiken, spreek dan één van de diakenen aan
en zij zullen ervoor zorgdragen dat het pakket op
de juiste bestemming komt. Alvast bedankt!
Namens de gezamenlijke diaconieën
Gezocht medewerkers(sters)
Voor het beamteam. De werkzaamheden bestaat
uit het 6 tot 8 keer per jaar de presentatie op te
maken en te presenteren tijdens onze

kerkdiensten. U wordt ingewerkt door één van de
leden van het beamteam. Voor nadere informatie
kunt u terecht bij Jan Blom tel: 0646443880
Pennenactie voor de Kerk.
We hebben de afrekening gehad voor de eerste
doos oude balpennen die we instuurde. De
opbrengst is € 20,07. Een mooi resultaat voor het
milieu en voor onze kerk. Hartelijk dank en we
gaan in 2015 gewoon door.
Tonny Kleibergen
Informatie over onze kerk zie ook:
www.kerknumansdorp.nl/gereformeerdekerk
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK

