Weekbericht
Jaargang 21 nummer 9
1 maart 2015 – 8 maart 2015
Vandaag 1 maart

Aanvang 9.30 uur Volgende week 8 maart
2e zondag veertigdagentijd
3e zondag veertigdagentijd
Doopdienst
Scholen dienst Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger
Ds. F.L. Renes Puttershoek
Ouderling v. dienst
Dhr. H. Brand 652246
Diaken v. dienst
Mw. A. van Velzen
Organist
Jaap van Gils
Paaskaars
Esmee v.d. Hoek
Lector
Liske Sieben
Beamen
Ronald van der Hoek
Collecten
1e t.b.v. kerk 2e voorjaar zendingsweek
Collectanten
Kees Jan Vogelaar en Jesper Sieben
Nevendienst
Janina Lodder en Jordi Leunisse
Oppas
Rianne v.d. Hoek
Welkom
Kees Jan Vogelaar en Frans de Vos
Kerkauto
Ruud Sieben 653767
Bloemen wegbrengen Tonny Kleibergen
Koffie-in
Anneke van Duin en Ageeth Verweij
Kaarten
Wilna
Koster
Kerkelijk bureau
Cor Leijdens
Piet Verbaas
beheerder.gk@kerknumansdorp.nl
kb.gk@kerknumansdorp.nl

Ds. C.D. van Alphen
Mw. P. v.d. Haar 652643
Mw. J Hartenberg
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
1e t.b.v. Kerk 2e diaconaat
n.v.t.
n.v.t.
Arnoud v. Velzen
n.v.t.
Bert Warner 652197
n.v.t.
n.v.t.
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
3 mrt. Geloof en Dialoog
Weekbericht kerktelefoon
7 mrt. Nel Groeneweg
Schoonmaak Hoeksteen
Priscilla de Regt en Liske Sieben

Rondom eredienst
Schriftlezing
1e : Psalm 97, 2e : Matteüs 6: 19-29
Collectes
1e Eredienst € 107,10 2e 40 dagentijd € 86,25
Bloemengroet van zondag jl.
Fam. B. Luijendijk

Uit de gemeente
Zieken
Hierbij even een berichtje wat betreft de operatie
van Jan Blom. Deze is goed verlopen, biologische
klep geplaatst. Hij is ook al van de i.c. naar
zaalverpleging. Waarschijnlijk gaat hij zaterdag
naar het Ikazia Ziekenhuis of hij mag al naar huis.
Tot zover wat informatie en groeten Jannie Blom

Doop Thomas de Geus
Vandaag zal Thomas worden gedoopt, zoon van
Marlies en Kees de Geus en broertje van Ruben
en Tirza.
De doop zal in een feestelijke dienst worden
bediend door ds. F.L. Renes uit Puttershoek.
Het Pastorale Team
Liturgisch stuk
Vandaag is de tweede zondag van de 40dagentijd.
We zien handen die beschermen wat kostbaar en
teer is. De psalmdichter ervaart zo Gods handen,
de leerlingen op de berg willen met hun handen de
ervaring van intens geluk beschermen en
vasthouden. Weer beneden leren ze dat deze
ervaring hen sterkt om hun handen te openen
voor de naaste. Verlangen naar beschermende
handen. Ervaring van licht vasthouden, doorgeven,
een leven lang
Paasproject Kindernevendienst

Berichten
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, Tel 0186-654258. E-mail:
scriba.gk@kerknumansdorp.nl

De verheerlijking op de berg
Boven op de berg gebeurt iets bijzonders: Mozes
en Elia verschijnen aan Jezus en de leerlingen.
Petrus wil het liefst drie tenten maken, hij wil de
handen uit de mouwen steken. Maar soms moet je
gewoon met open handen ontvangen wat er
gebeurt.

ZWO
Vandaag is de tweede collecte bestemd voor de
zending. In de rijke Golfstaten werken miljoenen
gastarbeiders zich in het zweet voor een
schamel loon. Ze zijn naar de Golf gekomen in de
hoop te kunnen sparen voor een betere toekomst.
Veel van hen zijn christen en zoeken steun in de
plaatselijke kerken. Het Bijbelgenootschap van de
Golfstaten, partner van Kerk in Actie, heeft de
bijbel vertelmethode Simply the Story ontwikkeld.
Door deze methode lukt het de kerken om taal-en
cultuurverschillen te overbruggen. Ze bemoedigen
de vaak ongeletterde gastarbeiders met een goed
verteld bijbelverhaal. In groepen praten ze over het
verhaal door en passen ze toe op hun eigen leven.
Dit jaar wil het Bijbelgenootschap nog 80
voorgangers en gemeenteleden trainen in deze
methode. Open uw handen en geef aan deze
collecte, zodat de voorgangers Gods Woord door
kunnen geven aan de gastarbeiders en hen
bemoedigen.
Alvast bedankt!
Geloof en Dialoog
Dinsdag 3 maart a.s. komen we weer bij elkaar, bij
Roelie. We bespreken dan hoofdstuk 7: De
(zogenaamd) rechtvaardige, over de farizeeër die
God bedankt dat hij niet zo is als die tollenaar.
Deze uitnodiging is niet alleen voor de vaste kern,
maar een ieder die hierin interesse toont is van
harte welkom.
Nieuwe bezoekmedewerkster
Gertie van der Stel heeft zich bereid getoond
bezoekmedewerkster te worden voor de wijken
Oost 5 en 6. Gertie is inmiddels al met het
bezoekwerk begonnen. We heten Gertie van harte
welkom in ons team. We zoeken nu nog iemand
voor de wijken West 5 en 6.
Het pastorale team.
Kerkbalans
Via deze weg willen wij degene bedanken die
geholpen hebben met de actie kerkbalans. Voor
het rondbrengen en ophalen van de circa 200
brieven zijn 19 lopers op pad geweest.
College van kerkrentmeesters
Update Kerkbalans 2015
Op dit moment zijn nagenoeg alle enveloppen
retour. De toezeggingen zijn als volgt: Kerk: 43708
euro; Diaconie: 5177 euro; ZWO: 4588 euro; totaal:
53473 euro. Dit betekent dat we op bijna hetzelfde
niveau van toezegging zijn gekomen als in 2014.
Dat is natuurlijk goed nieuws! Heel erg bedankt alle
toezeggers en betalers! We houden dan wel een
klein structureel te kort, maar daar kan verder aan
gewerkt worden! Uw toezeggingen en uw bijdragen
zijn nog steeds welkom, door deze over te maken
naar bankrekening NL57FVLB022.53.91.198 t.n.v.
de Gereformeerde Kerk Numansdorp. Iedereen
hartelijk dank! College v kerkrentmeesters
Kerk op weg naar 2025
De twee miljoen gemeenteleden van de
Protestantse Kerk in Nederland worden

uitgenodigd om via het invullen van een vragenlijst
mee te praten over de toekomst van ‘hun’ kerk. Het
onderzoek wil mensen laten meedenken over de
vragen: Hoe gaan we op weg naar de kerk van de
toekomst? Welke uitdagingen komen er op de
Protestantse Kerk af? Dit onderzoek wordt gedaan
in het kader van het project ‘Kerk 2025’ Plaisier:
“Wanneer we ons bezighouden met de kerk op
weg naar 2025 zullen we ons moeten realiseren
dat de kerk niet een project van ons is. De kerk is
van de Heer. Van ons wordt gevraagd oog te
hebben voor de weg die de Geest met ons gaat.
Als wij nadenken over de kerk op weg naar 2025
gaat het niet om het leggen van een
organisatorische puzzel. Het gaat om de inhoud:
kerk als geloofsgemeenschap in Jezus’ naam”.
Doe mee en ga naar de vragenlijst:
www.protestantsekerk.nl/kerk2025 .
Workshop
Donderdag 19 maart 2015 organiseren wij een hele
leuke workshop voor Pasen. Daar willen wij u graag
voor uitnodigen. De avond begint om 19.30 uur en is in
de bijzaal van de Gereformeerde kerk "de Hoeksteen".
De kosten zijn €20,00 dat is inclusief alle materialen,
koffie, thee, fris en een hele gezellige avond. Graag zelf
meebrengen: Schaar, Nietmachine Tacker (nietpistool)
Het voorbeeld van wat we gaan maken staat in de hal
van de Gereformeerde kerk, in de winkel van Bas en
Welma van de Ree en bij plus Blaak.
De opbrengst is voor de herinrichting van de bijzaal. Als
vervoer een probleem voor u is; laat het ons weten, dan
wordt u gehaald en gebracht. Ook als u wel heel graag
het paasstuk wilt, maar u geen tijd of mogelijkheid heeft
om zelf te komen, laat het ons dan ook weten, zoeken
we een oplossing. Voor alle verdere vragen en als u
zich wilt opgeven, kan dat bij onderstaande mensen.
Wilna 06-22255871, Loni 06-43026978, Ageeth 0616789163, Lijnie 06-57330927, Of via de mail
werkgroep.gk@kerknumansdorp.nl. Wij hopen op een
geweldige opkomst en een hele leuke avond.

Ontmoeting aan Tafel
Heeft u de uitnodiging voor “Ontmoeting aan eet/salon
Tafel” al ontvangen. Zo niet, er is nog plaats 10 maart u
kunt zich nog aanmelden. Bel dan Leo Mosselman
651483 of mail l.mosselman@planet.nl, dan wordt de
uitnodiging alsnog bij u thuis gebracht. Pastoraal Team
Open dag Israëlproducten
DV 7 maart is het weer Open dag Israëlproducten
verkoop bij de familie Oudeman Mozartstraat 2 te

Numansdorp. U bent weer van harte welkom tussen
10:00 en 16:00 uur weer mooie nieuwe producten.
Boven alles blijft het gebed en de daad erg belangrijk
voor het joodse volk. DV zaterdag 28 februari is er nog
een samenzangavond Zingen voor Israël. Deze avond
vindt plaats in de hervormde kerk te ’s-Gravendeel,
Hendrik Hamerstraat 1 aanvang 19.15 uur. Ik wil u nog
wijzen op herdenkingsconcerten die gehouden worden,
thema 70 jaar na de Holocaust. Uitgebreide informatie
kunt u vinden op de website www.70jaar.nl.
Informatie over onze kerk zie ook:
www.kerknumansdorp.nl/gereformeerdekerk
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK

