Weekbericht
Jaargang 21 nummer 19
10 mei 2015 – 17 mei 2015

Vandaag 10 mei 10.00 uur Donderdag 14 mei
Hemelvaartsdag

Volgende Week 17 mei

Kerk voor Jou. Dorpskerk
Voorganger

Ds. J.H. den Braber

Ds. J.W. Stam Barendrecht

Ds. P. de Groot, Eemnes

Ouderling v. dienst

Dhr. L. Mosselman
651483

Dhr. P. Bloem 655347

Mw. P. v.d. Haar (652643)

Diaken v. dienst

Mw. A. van Velzen

Mw. J. Hartenberg

Dhr. J. Wolfs

Organist

Herv. kerk

Chris Melles

Jaap Dekker

Paaskaars

n.v.t.

n.v.t.

Lucas Timmers

Lector

n.v.t.

Arina van Vliet

Welma van der Ree

Beamen

Herv. kerk

Gertjan de Regt

Kees de Geus

Collecten

1e Kerk 2e Diaconie

1e Kerk 2e Eredienst

1e Kerk 2e Toerusting

Collectanten

Herv. kerk

Henk van Velzen en Huub v.d.
Meer

Ton Hoffers en Jesper
Sieben

Nevendienst

Rianne v.d. Hoek

n.v.t.

Marijn Timmers en Yara
Mesman

Oppas

Esther v.d. Meer en
Michelle de Regt

Liske Sieben

Saskia Luijendijk

Welkom

Herv. kerk

Henk van Velzen en Ria Wolfs

Ton Hoffers en Guus
Hartenberg

Kerkauto

Martin Luijendijk
680757

Guus Hartenberg 652264

Bert Warner 652197

Bloemen
wegbrengen

n.v.t.

n.v.t.

Tonny Kleibergen

Koffie-in

n.v.t.

Erna Kraal en Ria Wolfs

Koster
Cor Leijdens
beheerder.gk@kerknumansdorp.nl

Kerkelijk bureau
Piet Verbaas
kb.gk@kerknumansdorp.nl

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
13 mei: Moderamen
15 mei: Gideonsbende 19.00-20.00 uur
Weekbericht kerktelefoon
16 mei: Erna Kraal
Schoonmaak Hoeksteen
Tonny Kleibergen en Priscilla de Regt

Rondom eredienst
Collectes
1e Kerk € 75,30, 2e Kerkgroei € 71,70
Extra deurcollecte voor Nepal was een mooi bedrag van
€ 375,30. De diaconie zal dit bedrag aanvullen tot €
750,00 en schenken aan de Wilde Ganzen.
Bloemengroet van zondag jl.
Martin Notenboom

Uit de gemeente
Berichten
Jarige
10 mei: Mw. C.S. Hartman, Bernhardstraat 54, 3281BE
Numansdorp

11 mei: Dhr. J.H. Hanse, Goudenregenstraat 15,
3281CH Numansdorp
15 mei: Mw. J.C. v.d. Giesen-Vijfvinkel, Ben. Molendijk
4, 3281LP Numansdorp
25 jaar getrouwd
11 mei: Fam. B.A. v.d. Giesen, Goudvink 18, 3281RH
Numansdorp
Hartelijk dank
Wij willen u/jullie hartelijk bedanken voor alle reacties
die wij ontvingen n.a.v. ons 40 jarig huwelijk welke wij
mochten gedenken op woensdag 29 april! Dit omzien
naar elkaar hebben wij zeer gewaardeerd!
Hartelijke groeten, Coby en Joost Kolf
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

Bloemschikking op Hemelvaartsdag
De bloemschikking symboliseert Christus die naar Zijn
Vader wederkeert. Aan de voet staan de elf witte
bloemen symbool voor de discipelen die op de olijfberg
naar de hemel staarden. De witte anthuriums verwijzen
naar de vier windstreken. Hij vroeg ons om weg te gaan
naar Oost en West, naar Noord en Zuid.
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
Actie groep herinrichting bijzaal
Er is een actiegroep opgericht om de bijzaal te
herinrichten en aan te passen aan de huidige tijd.
Samen met Cathy Mosselman zijn we een voorstel aan
het maken van de herinrichting, deze zal binnenkort aan
de kerkrentmeesters en de kerkenraad worden
aangeboden, we zullen hierna ook de voorstellen aan
de gemeente presenteren. Maar zoals gebruikelijk kost
dit geld, de kerkrentmeesters hebben wel wat
gereserveerd maar daar alleen komen we er niet mee.
Daarom is de actie groep opgericht enerzijds om met
ideeën te komen anderzijds om geld in te zamelen om
de alles te kunnen realiseren. De werkgroep heeft al 2
acties gehouden het kerststukje opmaken en de
tuinspiegel/plantenbak dit is een leuke start. Maar er
staan nog andere acties op stapel voor dit jaar en voor
begin volgend jaar. Zo zal er op 11 juni een workshop
flessen beschilderen worden gegeven. In de maand
oktober zijn we voornemens een kledingmarkt te
houden. Heeft u nog schone en goede kleding die u niet
meer draagt, zou u deze dan willen bewaren tot die tijd,
zodat wij deze op de kledingmarkt kunnen verkopen. In
februari 2016 willen wij weer een veiling plannen, denkt
u ook alvast mee wat uw inbreng zou kunnen zijn!
Actiegroep herinrichting bijzaal.
Lijnie, Ria, Bert, Joost, Marc en Jan
HEEEE, PSSSSSST, kids van de spirit en gideon
Weten jullie het nog? De laatste keer hebben we met z’n
allen het bingo spel gedaan. Iedereen ging met een prijs
naar huis. Marjolein had ons eerst het verhaal over
Petrus op het meer voorgelezen.
Enne….weet je ’t ook nog van de keer daarvoor?
Toen we zo’n mooie lentekrans hadden gemaakt?
Volgende week vrijdag (15 mei) is er weer spirit en
gideonsbende! We beginnen om 19.00 uur. Het is voor
jullie nog een verrassing wat we dan gaan doen.
Maar ik kan je nu al beloven, “het wordt super gezellig”
Kom je ook? Neem gerust een vriendje of vriendinnetje
mee.
Namens de leiding, Jeanet van Holten
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
ZWO
Noodhulp Nepal. Stichting Hulp Vervolgde Christenen
(HVC) Zoals bekend heeft er op 25 april jl. een zware
aardbeving in Nepal plaatsgevonden. Huizen, winkels
en gebouwen zijn tijdens de aardbeving met de grond
gelijk gemaakt.
De verliezen door en de gevolgen van deze ramp zijn
zeer groot. Volgens de Verenigde Naties is het leven
van acht miljoen mensen ontwricht. Er is hierdoor
dringend behoefte aan hulpgoederen, zoals zeilen,
water, zeep en medicijnen. De verliezen komen heel
dichtbij als je de persoonlijke verhalen hoort.
Bijvoorbeeld over het gezin uit een van de kerken die
HVC ondersteunt, waarbij de drie kinderen door de
aardbeving in een dag beide ouders verloren. Voor hen
is een plekje gevonden in het kindertehuis Fatherhouse
Gorkha. Maar zoals hen zijn er velen. Daarom zijn de
voorbereidingen gestart om een tijdelijke opvangfaciliteit
met legertenten te realiseren. Hier zal plek zijn voor 40
kinderen, die door de aardbeving wees zijn geworden.
Later zal dit worden omgezet naar een definitieve
opvang voor deze 40 weeskinderen. De ZWO zal (mede
namens U) € 750 overmaken naar Stichting HVC
Passage
Woensdag 13 mei is onze laatste Passage avond van
dit seizoen. Dhr. en mw. De Koning uit Strijen komen
vertellen over hun geadopteerde dochter in de
Dominicaanse Republiek. Leden en gasten van harte
welkom om 19.45 uur in de Voorhof.
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.: 0186654361
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
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
Nagekomen bericht:
De laatste aangepaste gezinsdienst van dit seizoen zal
gehouden worden in de hervormde kerk van
Numansdorp op zondagmorgen 17 mei, om 10 uur te
beginnen. Voorganger zal zijn ds. Coen van Alphen het
thema is :"Ik laat je niet alleen!"
De organist is Rick-Jan Hitzert, Peter en Anja van der
Zwart zorgen voor trompetbegeleiding en het koor
K@njerTeenZ zal voor ons en met ons zingen.
Na afloop gaan we gezellig nog iets met elkaar in De
Voorhof drinken.
Iedereen is van harte welkom om deze feestelijke dienst
met ons te vieren!

