Weekbericht
Jaargang 21 nummer 11
15 maart 2015 – 22 maart 2015
Vandaag 15 maart

Volgende week 22 maart

Aanvang 9.30 uur
4e zondag veertigdagentijd

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

Ds. L.J. Lingen, Sommelsdijk
Dhr. J. v.d. Bosch 654258
Dhr. J. Wolfs
Chris Melles
Tijmen Luijendijk
Hugo Beekman
Ronald v.d. Hoek
1e t.b.v. Kerk 2e t.b.v. Diaconie
Gerrit de Bes en Justin van Oeveren
Anita Prooi en Leen Jan v.d. Meer
Judith van Oeveren en Esther v.d. Meer
Gerrit de Bes en Rianne v.d. Hoek
Martin Luijendijk 680757
Arina van Vliet
Christine v.d. Raaf en Ria Wolfs
15.00 uur KINDERDIENST
Koster
Kerkelijk bureau
Cor Leijdens
Piet Verbaas
beheerder.gk@kerknumansdorp.nl
kb.gk@kerknumansdorp.nl

5e zondag veertigdagentijd

Ds. M.M. Kwant, Bodegraven
Dhr. J. v.d. Bosch 654258
Mw. L. Blaak
Jaap Dekker
Esmee v.d. Hoek
Gertjan de Regt
Gertjan de Regt
1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. diaconie
Aad Hobbel en Annick v.d. Graaf
Rianne v.d. Hoek en Jelle v.d. Graaf
Lenny van Velzen
Aad Hobbel en Ria Wolfs
Pieter v.d. Meer 651642
Nel Groeneweg
Nel Berkman en Judith van Oeveren
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
18 mrt. Kerkenraad
20 mrt. Gideonsbende 19.00 – 20.00 uur
Weekbericht kerktelefoon
21 mrt. Thea in ‘t Veld
Schoonmaak Hoeksteen
Ina Hobbel en Agatha v.d. Meer

Rondom eredienst
Schriftlezing
e
e
1 : Psalm 106: 1-9, 48, 2 : Lukas 23: 39-43
Kinderdienst 15 maart om 15.00 uur
Zondag 15 maart is er weer een gezamenlijke
kinderdienst in de Gereformeerde Kerk. Jullie zijn
allemaal welkom vanaf 15.00 uur. Het thema is ‘Vraag
het gewoon!’. In de kerk staat een schatkist met een
groot slot eromheen. Ben jij degene die de schatkist kan
openen? Neem gerust een sleutel mee! Na de dienst
krijgen jullie allemaal wat lekkers en wat te drinken.
Ps. Jullie hebben vast de olifant bij jullie in de klas wel
eens gezien. Een paar van deze olifanten zijn 15 maart
op bezoek in de kerk.
Oppas: Michelle de Regt
Koffie schenken: Nel Berkman en Kees de Geus

Uit de gemeente
Berichten
Pastorale zorg
Verzoeken om pastorale zorg kunt u melden aan Hans
Brand, Mendelssohnstraat 27, 3281VH Numansdorp.
Tel:0186-652246 email: pastoraalteamvz.gk@kerknumansdorp.nl of aan Jack van den Bosch,
Tel 0186-654258. E-mail: scriba.gk@kerknumansdorp.nl

Liturgisch stuk
Vierde zondag van de veertigdagentijd:
Dit is de zondag waarop al iets van het licht van Pasen
doorbreekt. Jezus laat zien wat vrede en rust in het
dagelijks leven betekenen door veel mensen te eten te
geven Hij breekt en deelt uit:
Vijf broden en twee vissen blijken meer dan genoeg te
zijn. Zijn handen leggen het breken en delen in de onze.
Licht breekt door waar Liefde gedeeld wordt
Brood en vis, voedsel om te leven
Handen die uitgestoken worden naar elkaar
"God dat onze handen delen, van hetgeen we
ontvangen hebben"
Paasproject Kindernevendienst
Johannes 6: 4-15

Vijf broden en twee vissen
Hoe moet het, als er veel mensen zijn en er is maar een
klein beetje eten? Ga zitten in het gras, leert Jezus de
mensen, open je handen om te ontvangen. Er is meer
dan genoeg voor iedereen.
Aangepaste gezinsdienst in Puttershoek
Vanmiddag zondag 15 maart zal in de Gereformeerde
kerk van Puttershoek een aangepaste gezinsdienst
gehouden worden. Ds. Marijke van Selm uit Westmaas
zal in deze dienst voorgaan die begint om 15.00 uur.
Thema : Helder Water.

Het enthousiaste dameskoor sAmen olv Rens van
Rossum zal muzikale medewerking verlenen.
Weet dat je hartelijk welkom bent!
Ongewone kerkdienst van @HOME
Zondag 29 mrt. jeugddienst 12+ Door afnemend
kerkbezoek en leegstand van ‘de Haven’ heeft de
jeugdgroep besloten de kerk ‘te koop’ te zetten.
Kom zondag 29 maart om 10 uur voor een rondleiding
en bezichtiging. Laat u meenemen in de vele
mogelijkheden van dit mooie gebouw; de makelaars
vertellen u daar graag meer over.
EN… zij horen graag welke mogelijkheden u ziet voor
dit kerkgebouw.
Laat u meenemen, verrassen. Kom luisteren en
meepraten tijdens deze bijzonder (on)gewone dienst!
Voor meer informatie zie website: gereformeerde kerk
Strijen. Tot ziens!
Het @HOME - team
Beroepingswerk
Op 4 maart heeft de beroepingscommissie vergaderd.
Belangrijkste agendapunt was de advieslijst van de
Protestantse Kerk met namen van mogelijk te beroepen
predikanten.
Afgesproken is een ‘groslijst’ te maken van geschikte
‘kandidaten’. Hier zal de komende maand aan worden
gewerkt. Tevens is een vooraf opgestelde vacature
advertentie besproken en vastgesteld. Deze advertentie
is geplaatst op de vacature site van de PKN en op de
site van Reliwerk. Gemeenteleden kunnen nog tot en
met 8 april namen doorgeven van door hen geschikt
geachte predikanten. Deze opgaven kunnen gericht
worden aan de scriba of aan de secretaris van de
beroepingscommissie:
beroepingscommissie.secr.gk@kerknumansdorp.nl
De beroepingscommissie vergadert weer op 8 april
2015. Op onze website is onder <Beroepingswerk>
meer informatie te vinden en zijn ook de beide
advertenties te bekijken.
Christine van der Raaf/secretaris beroepingscommissie
Hulp gevraagd
De stille week commissie vraagt of er mensen zijn die
ons willen helpen met het vouwen van de
liturgieboekjes. Woensdagmorgen 25 maart gaan we
vouwen. Om 10:00 uur in de Hoeksteen. Hoe meer
mensen even kunnen helpen, hoe sneller we weer klaar
zijn! Helpt u ook even mee?
Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die een stukje
zouden willen lezen tijdens de stille zaterdag dienst op 4
april. U kunt zich daarvoor opgeven bij iemand van de
stille week commissie.
Ina Hobbel, Arina van Vliet en Marion Warner
Paaszang in “De Buitensluis”.
Zingen op Paasmorgen 5 april aanvang 7.30 uur
Dit mag u van ons gerust in uw agenda zetten.
Mogelijk hebt u de foto’s van de Kerstzang gezien.
Die zijn de stille getuigen van hoezeer dit zingen door
de bewoners en personeel wordt gewaardeerd. Ze
rekenen ook nu weer op uw komst. En...u weet het, een
uitgebreid ontbijt als dank staat rond 8.30 uur weer voor
u klaar.
Tot zondag 5 april 7.30 uur bij de receptie.
Namens IC en bewoners.
Bericht van de GHJR
Vooraankondiging: Op donderdag 9 april a.s. houdt de
GHJR haar algemene vergadering. Deze vergadering

stond oorspronkelijk in de agenda voor 1 week later,
echter is verschoven. Na de opening en korte
behandeling van enige agendapunten willen wij de rest
van de avond met elkaar in discussie gaan over het
onderwerp: “Toekomst van het jeugdwerk te
Numansdorp”. Aan de hand van een aantal stellingen
willen wij eerst in kleine groepjes discussiëren.
Vervolgens willen wij de resultaten met elkaar delen.
Deze avond staat open voor iedereen, we hopen je
graag te ontmoeten, vertel het voort.
Datum: donderdag 9 april a.s. Aanvang: 20:00 uur
Locatie: De Voorhof. In verband met de voorbereiding
vernemen we graag zo spoedig mogelijk of je aanwezig
bent. Een korte reactie aan het e-mail adres:
ghjr@kerknumansdorp.nl volstaat.
Uitdaging: heb je zelf een stelling/onderwerp waar je
over wilt nadenken? Laat ons dit dan weten.
Met vriendelijke groet, Welma van der Ree en Adri de
Kwaadsteniet
Passage
Woensdag 18 maart is onze paasviering. De avond
begint om 19:45 uur in de Voorhof.
Paasmiddag 2015 ->Pinstermiddag 2015
Beste jongens en meisjes, beste ouders,
Dit jaar zal er geen Paasmiddag maar een
Pinkstermiddag zijn. Op zaterdagmiddag 23 mei hopen
we met heel veel jongens en meisjes een hele leuke
middag te hebben, met een afsluitende maaltijd.
Verdere info volgt t.z.t via de weekbrief en een
uitnodiging op school. Noteer vast de datum:
zaterdagmiddag 23 mei 2015!
Voor de middag zoeken we nog hulp, als je wilt
meehelpen of meer informatie wilt, kan dat via
onderstaande contactpersonen of via email:
pinkstermiddag@hotmail.com.
Hartelijke groet,
Debbie, Karin, Maaike, Marieke, Marlies en Lydia
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.
Rectificatie
e
De opbrengst van de 1 collecte van verleden week was
niet € 1051,72 maar € 151,72
Informatie over onze kerk zie ook:
www.kerknumansdorp.nl/gereformeerdekerk
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK

