Weekbericht
Jaargang 21 nummer 21
24 mei 2015 – 31 mei 2015
Vandaag 24 mei Aanvang 9.30 uur
Pinksteren medewerking accordeon groep
Voorganger
Ds. L.J. Scholten Poortugaal
Ouderling v. dienst
Dhr. J. Blom 653195
Diaken v. dienst
Mw. L. Blaak
Organist
Paul Rotscheid
Paaskaars
Anna van Velzen
Lector
Ina Hobbel
Beamen
Hugo Beekman
Collecten
1e t.b.v. Kerk 2e.t.b.v. Zending
Collectanten
Aad Hobbel en Justin van Oeveren
Nevendienst
Janina Lodder en Leen Jan v.d. Meer
Oppas
Lenny van Velzen
Welkom
Aad Hobbel en Heilke Buitelaar
Kerkauto
Ruud Sieben 653767
Bloemen wegbrengen Arina van Vliet
Koffie-in
Nel Berkman en Judith van Oeveren
Koster
Kerkelijk bureau
Cor Leijdens
Piet Verbaas
beheerder.gk@kerknumansdorp.nl
kb.gk@kerknumansdorp.nl

Volgende week 31 mei

Ds. F.L. van Renes Puttershoek
Dhr. H. Brand 652246
Mw. A. van Velzen
Chris Melles
Joost Luijendijk
Hugo Beekman
Aad Meijer
1e t.b.v Kerk 2e t.b.v. Eredienst
Liske Sieben en Krista Sieben
Anita Prooi en Justin van Oeveren
Desiree Bloem
Liske Sieben en Coby Kolf
Pieter v.d. Meer 651642
Nel Groeneweg
Arina van Vliet en Jaap v.d. Woude
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
27 mei: Classis vergadering
30 mei: Weeksluiting Buitensluis
Weekbericht kerktelefoon
30 mei: Gerti v.d. Stel
Schoonmaak Hoeksteen
Liske Sieben en Ina Hobbel

Rondom eredienst
Collectes van zondag jl.
1e Kerk € 91,33, 2e Toerusting € 84,90
Bloemen:
Als felicitatie naar Fam Luijendijk

Schriftlezing
1e Rom. 8: 14-27, 2e Hand. 2: 1-13 en 37-42

Uit de gemeente
Berichten
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
60 jaar getrouwd
31 mei: Fam. A. Jansen, m.i.v. 28 mei is het adres:
Rehobothplein 105, 3281XV
Zieken
Afgelopen dinsdag heeft mw. A. in 't Veld-Snijders,
Goudenregenstraat 8, een knie-operatie
ondergaan. Als alles goed gaat komt zij of zaterdag
of begin volgende week weer naar huis.

Lieve gemeenteleden
Via deze weg dank ik U heel hartelijk voor de vele
blijken van medeleven tijdens mijn ziekte in de
vorm van kaarten met mooie gedichten en
opbeurende woorden. Dit heeft mij zeker gesteund
tijdens mijn herstel.
Nico van Vliet
Liturgische stuk voor Pinksteren
Het liturgische stuk is in de vorm van een
wereldbol. Rood is de kleur van Pinksteren, vuur
en liefde. De uitstorting van de Heilige Geest is
verbeeld in 12 roodkleurige bloemen. Dit zijn de 12
apostelen, die over de hele wereld zijn verspreid.
Door de werking van de Geest, het wonder,
kunnen wij elkaar "verstaan".
Beroepingswerk
De beroepingscommissie heeft tijdens de
kerkenraadsvergadering van 20 mei jl. een advies
gedaan aan de kerkenraad met betrekking tot een
mogelijk te beroepen predikant. In dit advies heeft
de beroepingscommissie haar keuze - in het licht
van de profielschets - toegelicht en verantwoord.
De kerkenraad zal zich, na een gesprek met de
betrokken predikant, ervan vergewissen dat het
een wijs advies is en een definitief besluit nemen.
In verband met de vakanties van meerdere
kerkenraadsleden is dit besluit niet eerder dan in
juli te verwachten.
De kerkenraad.

Laatste catechese Hoeksteen en afsluiting
seizoen
Het thema voor de laatste catecheseavond van het
seizoen is: ' Anders dan anders'. Jullie zijn allemaal
welkom op woensdag 27 mei van 19.00 -20.00
uur in de Hoeksteen.
Het catecheseseizoen sluiten met een gezellige
activiteit in de Hendrikshoeve af. Schrijf in je
agenda dat jullie op vrijdag 12 juni om 16.45 uur
met je fiets(!) bij de kerk verwacht worden.
Gezamenlijk fietsen we naar de Hendrikshoeve.
Hier staat ons een gezellig programma te
wachten. Wij hebben ons laten vertellen dat er voor
eten gezorgd wordt. Wat we precies gaan doen
houden we nog geheim. Mis het niet!
Maar eerst zien we jullie op 27 mei.
Namens catecheseteam Anneke en Petra

High tea summer party
De high tea is voor iedereen tussen de 20 en
50 jaar, de kinderen zijn ook van harte welkom
en neem gerust vrienden en vriendinnen mee
(hoe meer zielen hoe meer vreugd!). Als het goed
is staat het al in u/jullie agenda, zo niet doe dat dan
snel: de high tea is op 7 juni vanaf 16.00 uur. De
locatie van de high tea is in de Gereformeerde kerk
de Hoeksteen. Wij zijn ervan overtuigd dat het een
super leuke en gezellige middag wordt, dus geef
jezelf op vóór 31 mei via
pwpetrajongekrijg@gmail.com. Bij vragen: mail dan
naar dit e-mail adres of vraag het aan een van
ons. Wij hopen dat u/je er dit jaar (ook weer) bij
bent!
Met vriendelijke groet Peter, Petra, Gertjan en
Michelle
Workshop flessen/vazen/glas versieren
Donderdag 11 juni is er weer een hele leuke
workshop, de opbrengst gaat naar de herinrichting
bijzaal. Bij de uitgang van de kerk delen we de
uitnodiging voor de workshop uit. U krijgt er
meerdere (5 stuks) met de vraag, of u deze
uitnodigingen zou willen verspreiden. Aan buren,
vrienden, vriendinnen, familie, of bij mensen die u
kent. Op deze manier bereiken we veel mensen,
die mee zouden kunnen doen. Alvast hartelijk
dank, voor de moeite, en wij hopen dat u er 11 juni
bij kunt zijn.
De werkgroep herinrichting bijzaal. Jan, Joost, Ria,
Bert, Mark en Lijnie.
De werkgroep kerk. Loni, Wilna, Lijnie.
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
Jeugddag 2015
Na het succes van vorig jaar, vindt er dit jaar weer
een Jeugddag plaats voor alle jongeren van 12 t/m
25 jaar van de Hervormde en Gereformeerde kerk.
Ook degenen die in groep 8 zitten en de
K@njerTeenZ zijn welkom! De Jeugddag zal
plaatsvinden op zaterdag 20 juni van 09:30 tot
ongeveer 19:00 uur. We beginnen de dag met
vrijwilligerswerk, wat vorige jaren heel leuk en
tegelijkertijd nuttig was om te doen. ’s Middags
gaan we weer survivallen en we sluiten de dag met
elkaar af door met elkaar te eten. De kosten voor
deze dag zijn € 10,-. Je kunt je voor deze toffe dag
aanmelden door een mailtje te sturen naar
madelinde_versteeg@hotmail.com of te bellen of
een berichtje te sturen naar 06-28868262. Als je je
aangemeld hebt, krijg je verdere informatie.
We hopen jullie allemaal (weer) te zien deze dag!
Tot dan!
ds. Coen van Alphen, Jacintha van der Mark en
Madelinde Versteeg
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

