Weekbericht
Jaargang 21 nummer 22
31 mei 2015 - 7 juni 2015
Vandaag 31 mei

Aanvang 9.30 uur

Voorganger
Ds. F.L. van Renes Puttershoek
Ouderling v. dienst
Dhr. H. Brand 652246
Diaken v. dienst
Mw. A. van Velzen
Organist
Chris Melles
Paaskaars
Joost Luijendijk
Lector
Hugo Beekman
Beamen
Aad Meijer
Collecten
1e t.b.v Kerk 2e t.b.v. Eredienst
Collectanten
Liske Sieben en Krista Sieben
Nevendienst
Anita Prooi en Justin van Oeveren
Oppas
Desiree Bloem
Welkom
Liske Sieben en Coby Kolf
Kerkauto
Pieter v.d. Meer 651642
Bloemen wegbrengen Nel Groeneweg
Koffie-in
Arina van Vliet en Jaap v.d. Woude
Kaarten
Koster
Kerkelijk bureau
Cor Leijdens
Piet Verbaas
beheerder.gk@kerknumansdorp.nl
kb.gk@kerknumansdorp.nl

Volgende week 7 juni

Ds. M. van Doorne Wolfs, 't Harde
Mw. P. v.d Haar 652643
Dhr. J. Wolfs
Corné van Doorne
Nathan Timmers
Liske Sieben
Ronald van der Hoek
1e t.b.v. kerk 2ewereldiaconaat
Liske Sieben en Annick v.d. Graaf
Marijn Timmers en Yara Mesman
Rianne v.d. Hoek
Liske Sieben en Ria Wolfs
Martin Luijendijk 680757
Lijnie Blaak
Erna Kraal en Adrie in’t Veld
Ageeth
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
6 juni Weeksluiting Buitensluis
Weekbericht kerktelefoon
6 juni Wim Kleibergen
Schoonmaak Hoeksteen
Ina Hobbel en Agatha vd Meer

Rondom eredienst
Collectes van zondag jl.
1e kerk €109,20
2e zending €104,16
Bloemen:
De bloemen zijn naar Petra Steehouwer gegaan
als beterschap groet

Schriftlezing
1e Jesaja 35,1-10
2e Marcus 8,22-26

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

High Tea Summer Party
Vergeet niet vóór 31 mei jezelf aan te melden om
aanwezig te zijn bij de gezellige High Tea Summer
Party! Iedereen tussen 20 en 50 jaar (wel of geen
uitnodiging ontvangen) is welkom op zondag 7 juni
om 16.00 uur in de Hoeksteen. Jullie kinderen,
vrienden of vriendinnen zijn ook van harte welkom.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Ruimte
genoeg, de zaal is nog lang niet vol en bij mooi
weer zitten we buiten. Dus mail snel naar
pwpetrajongekrijg@gmail.com of meldt je aan bij
een van ons. Tot ziens op 7 juni! Peter, Michelle,
Gertjan en Petra
ZWO
Volgende week zondag 7 juni 2015 is de tweede
collecte bestemd voor het werelddiaconaat Voor
ons is de fiets een alledaags gebruiksartikel. Maar
in Kenia kan de fiets levens redden. Veel inwoners
van het platteland wonen ver weg van een
gezondheidscentrum. Gelukkig komt de zorg naar
hen toe. Ruim 800 vrijwilligers van de
gezondheidscentra gaan naar de afgelegen dorpen
toe. Ze geven medische zorg en beantwoorden
vragen over hygiëne en voeding. Dat doen ze
lopend. Met een fiets zouden ze veel meer mensen
veel sneller kunnen bereiken. Kerk in Actie steunt
partnerorganisatie Coop-Africa, die er via
Bike4Care voor zorgt dat 800 vrijwilligers een fiets
krijgen en hen leert hoe ze de fiets moeten
onderhouden. Uiteindelijk kunnen ze zelfs sparen
voor een fietsambulance.

We hopen dat u dit bijzondere werk wilt steunen.
Van harte aanbevolen.
Uitnodiging voor een hele leuke workshop.
Donderdag 11 juni, is er weer een hele leuke
workshop in Gereformeerde Kerk "De Hoeksteen"
in Numansdorp. We gaan flessen/ vazen/ potten /
versieren. Als u thuis een vaas of iets anders van
glas heeft staan, die u zou willen veranderen, kunt
u deze meebrengen en daar ook iets moois van
maken. Er zijn flessen, potten beschikbaar, maar
wij willen u vragen om flessen en andere
voorwerpen van glas te sparen. Graag zonder
etiketten. De voorbeelden van hoe het kan gaan
worden staan bij;Bas van de Ree, SchoenSleutelservice & lederwaren. Bij de Plus en in de
bijzaal van de kerk. Daar kunt u zich ook
inschrijven, de workshop is er in 3 dagdelen.
s'Morgens van 9.00 t/m 12.30 uur
s'Middags van 13.30 t/m 17.00 uur
s'Avonds van 19.00 t/m 21.30 uur.
De kosten zijn € 15,00 en daar is alles inbegrepen
van koffie, thee, fris, tot alle materialen en een hele
gezellige workshop. Graag wel zelf meebrengen
een föhn en een schaar. De opbrengst is voor de
herinrichting bijzaal van de Gereformeerde Kerk.
Wij hopen dat u er bij kunt zijn 11 juni. U kunt u ook
op geven t/m 7 juni bij; Loni 06-43026978, Ageeth
06-16789163, Wilna 06-22255871,
Lijnie 06-57330927 Of via de mail;
werkgroep.gk@kerknumansdorp.nl
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
Naar Plaswijckpark!
Zaterdag 4 juli organiseren we voor alle kinderen
van 3 tot 12 jaar, die deelnemen aan de oppas,
Kindernevendienst, Spirit, Gideonsbende en/of
K@njerkidZ! een uitje naar Plaswijckpark in
Rotterdam. We hopen natuurlijk dat jullie allemaal
meegaan. We verzamelen om 9.00 uur bij De
Voorhof. Om 9.15 uur vertrekken we richting
Plaswijck. Rond 15.00 uur vertrekken we weer in
de richting van Numansdorp. We hopen natuurlijk
dat er veel kinderen meegaan. Wil je mee? Stuur
dan voor 19 juni een mail met je naam en leeftijd
naar uitje2015@hotmail.com. Voor het vervoer
naar Rotterdam zijn we nog op zoek naar ouders
die willen rijden. We gaan ervan uit dat er genoeg
ouders zijn die willen rijden. Als dat niet het geval
is, kan het uitje helaas niet door gaan. Dat zou
natuurlijk erg jammer zijn! Wilt u rijden? Ook dit
kan doorgegeven worden middels een mailtje naar
uitje2015@hotmail.com. Wanneer we alle
aanmeldingen binnen hebben, krijgen jullie
aanvullende informatie over het programma, etc.
Meer informatie staat op de uitnodigingsbrief en op
internet. Mochten jullie hem nog niet ontvangen
hebben, stuur dan even een mailtje! Voor vragen
kunnen jullie contact opnemen met iemand van de
leiding: Maaike (0186-652206), Antoinette (0186681664) of Marjolein (0186-654181).
Informatie over onze kerk zie ook:
www.kerknumansdorp.nl/gereformeerdekerk
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK

