Weekbericht
Jaargang 21 nummer 18
3 mei 2015 – 10 mei 2015
Vandaag 3 mei

Aanvang 9.30 uur Volgende week 10 mei
Kerk voor Jou dienst. 10 uur Dorpskerk

Voorganger
Ds. G. J. Stougie Berkel en Rodenrijs
Ouderling v. dienst
Dhr. F. Mosselman 653610
Diaken v. dienst
Dhr. J. Wolfs
Organist
Aad de Roon
Paaskaars
Esmee v.d. Hoek
Lector
Yanick Leunisse
Beamen
Ronald van der Hoek
Collecten
1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. kerkgroei
Collectanten
Gerrit de Bes en Eline v.d. Hoek
Nevendienst
Judith v. Oeveren en Ben van Velzen
Oppas
Rianne v.d. Hoek
Welkom
Gerrit de Bes en Rianne v.d. Hoek
Kerkauto
Pieter v.d. Meer 651642
Bloemen wegbrengen Janet Hartenberg
Koffie-in
Anneke van Duin en Marlies de Geus
Kaarten
Erna Kraal
Koster
Kerkelijk bureau
Cor Leijdens
Piet Verbaas
beheerder.gk@kerknumansdorp.nl
kb.gk@kerknumansdorp.nl

Ds. J.H. den Braber
Dhr. L. Mosselman 651483
Mw. A. van Velzen
Herv. kerk
n.v.t.
n.v.t.
Herv. kerk
1e t.b.v. kerk 2e t.b.v.diaconie
Herv. kerk
Rianne v.d. Hoek
Esther v.d. Meer en Michelle de Regt
Herv. kerk
Martin Luijendijk 680757
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
Weekbericht kerktelefoon
9 mei Gerrit de Bes
Schoonmaak Hoeksteen
Adrie Leijdens en Tonny Kleibergen

Rondom eredienst
Collectes
1e kerk € 84,25
2e Eredienst en kerkmuziek € 71,05
Zendingsbusje € 74,30
Bloemengroet van zondag jl.
Mw. N. Groeneweg
Schriftlezing
1e Joh. 1: 19-34 2e Openb. 5: 1-14

Uit de gemeente
Berichten
Jarige:
4 mei: Mw. E.P. van Wouwe, Patrijslaan 40,
3281JD Numansdorp
10 mei: Mw. C.S. Hartman, Bernhardstraat 54,
3281BE Numansdorp
Pastorale zorg
Verzoeken om pastorale zorg kunt u melden aan
Hans Brand, Mendelssohnstraat 27, 3281VH Tel:
652246 pastoraalteam-vz.gk@kerknumansdorp.nl

of aan Jack van den Bosch, Tel 0186-654258
scriba.gk@kerknumansdorp.nl
Copy voor de Driehoek
Kort voor de Pinksteren komt de nieuwe Driehoek
weer uit. Heeft u copy voor deze Driehoek dan
gelieve u dat in te leveren voor 2 mei a.s.
Summer High Tea
Ook dit jaar organiseren wij voor de middengroep
binnen onze gemeente een Summer High Tea. De
datum staat vast op zondag 7 juni. Zet deze alvast
in uw agenda! Alle verdere nieuwtjes worden in de
loop van de weken bekend gemaakt. Blijf de
weekberichten in de gaten houden! Met
vriendelijke groet, Michelle, Gertjan, Peter en Petra
Kerk voor Jou
'Kerk voor jou' is een jeugddienst die door en voor
de jeugd vanaf 12 jaar wordt georganiseerd.
Zondagmorgen 10 mei a.s. is er weer een “Kerk
voor Jou” dienst. Dit keer is het thema:
Christendom, alleen maar regels?? Wil je een goed
verhaal horen, kom dan 10 mei a.s. naar de
Hervormde Kerk. De dienst begint om 10.00 uur en
zal worden voorgegaan door Ds. J.H. den Braber.
Uiteraard is iedereen, zowel jong als oud, van
harte welkom. Namens de KvJ-commissie: Arnoud
van Velzen, Jacintha van der Mark, Anne-Marie en
Edwin Mallegrom

Huldiging Frans de Vos
Op vrijdag 24 april was de landelijke lintjesregen.
Frans de Vos is deze dag benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg deze
onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk bij de
Muziekvereniging Prinses Juliana en onze
Gereformeerde Kerk.
Pinkstermiddag 2015
Beste jongens en meisjes en beste ouders,
Op zaterdagmiddag 23 mei hopen we met heel
veel jongens en meisjes een gezellige middag te
hebben. We gaan eerst met elkaar eten en daarna
is er een leuke vossenjacht/speurtocht. We gaan
natuurlijk ook naar het verhaal van Pinksteren
luisteren. We beginnen om 12:00 uur in Voorhof en
om 15:00 uur is het afgelopen. Het beloofd een
leuke middag te worden!
Geef je op via pinkstermiddag@hotmail.com.
Hartelijke groet,
Debby, Karin, Maaike, Marieke en Lydia
Hulp gezocht voor de Pinkstermiddag 2015
Op zaterdagmiddag 23 mei organiseren we voor
de jeugd van onze kerken een leuke middag
rondom het thema Pinksterfeest. We gaan eerst
eten en daarna met groepjes in de wijk zoeken
naar “vossen”. We hebben al veel mensen
benaderd om te komen helpen. Als vos of met een
groepje kinderen meelopen. Helaas heeft iedereen
dat weekend wel iets te doen. Heeft u/jij 3 uurtjes
over om ons te helpen. Je hoeft niet creatief te
zijn of iets ingewikkelds te doen, met een groepje
kinderen door de wijk lopen is al voldoende. Of bv
helpen met opruimen na de lunch enz. De oproep
is voor de hele gemeente, dus niet alleen ouders!
Als je wilt meehelpen of meer informatie wilt, kan
dat via onderstaande contactpersonen of via email:
pinkstermiddag@hotmail.com.
We rekenen op u!
Debby, Karin, Maaike, Marieke en Lydia
PCOB afdeling Cromstrijen
Alweer de laatste bijeenkomst van dit seizoen.
Stichting Ambulance Wens Nederland is een groep
van 200 medisch geschoolde vrijwilligers die
dagelijks gratis laatste wensen vervullen van niet
mobiele terminale patiënten met behulp van
speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances.
De missie van Stichting Ambulance Wens is om
iedere terminale patiënt die aandacht te geven die
hij/zij verdient, zodat de patiënt niet hoeft te
overlijden zonder dat één laatste wens is
gerealiseerd.
Door het meemaken van deze gebeurtenis kan er
wellicht voor de patiënt zelf en diens omgeving
weer een beetje licht komen in die laatste dagen.
Oprichter en directeur Dhr. Kees Veldboer komt
ons aan de hand van een PowerPoint presentatie
meer vertellen over dit onderwerp

Datum: dinsdag 19 mei 2015
Aanvang: 14.00 uur, zaal open 13.30 uur
Locatie: De Schaapskooi, Kerkstraat 18, Klaaswaal
Leden en niet leden zijn hierbij van harte welkom.
Voor meer informatie : Johan van Antwerpen, tel.:
0186-654361
Lieve mensen
Even een berichtje van het pennen-en dopjesfront.
Afgelopen week hebben wij weer 9 kilo pennen en
viltstiften verstuurd. Geweldig zoals er wordt
gespaard!
Met de dopjes gaat het ook fantastisch. Het loopt
echt als een trein. Voor de zekerheid geef ik nog
door dat alleen dopjes van: Melkpakken,
sappakken en waterflesjes welkom zijn. Dus géén
deksels van pindakaaspotten, doppen van
wasmiddelen, spuitbussen.
Met vriendelijke groet, Tonny
Open dag Israelproducten
DV 9 mei is het weer Open dag Israelproducten
verkoop bij de familie Oudeman, Mozartstraat 2 te
Numansdorp. U bent weer van harte welkom
tussen 10:00 en 16:00 uur. Weer mooie producten
Boven alles blijft het gebed en de daad erg
belangrijk voor het joodse volk
Seminar door Ds. Henk Poot in Oud-Beijerland
Thema: de roeping van Israël en de verkleuring
van de kerk. Drie woensdagavonden: 27 mei, 03
en 10 juni. Tijd: 19.30 – 22.00 uur (19.00 uur zaal
open) Locatie: Kerkelijk Centrum Maranatha
Kerkstraat 57, 3262 PG Oud-Beijerland
Er is verkoop van Israël producten en een
boekentafel aanwezig, toegang gratis.
Christenen voor Israël
Informatie over onze kerk zie ook:
www.kerknumansdorp.nl/gereformeerdekerk
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK

