Weekbericht
Jaargang 21 nummer 32
9 aug. 2015 – 16 aug. 2015
Vandaag 9 aug.

Volgende week 16 aug.

Aanvang 9.30 uur

Voorganger
Ds. J.A Rootselaar, Poortugaal
Ouderling v. dienst
Dhr. P. Bloem 655347
Diaken v. dienst
Dhr. J. Wolfs
Organist
Pianist: Arnoud Hobbel
Paaskaars
n.v.t.
Lector
Yanick Leunisse
Beamen
Ruud Sieben
Collecten
1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. pit
Collectanten
Ronald v.d. Hoek en Eline v.d. Hoek
Nevendienst
n.v.t.
Oppas
n.v.t.
Welkom
Ronald v.d. Hoek en Frans de Vos
Kerkauto
Ruud Sieben 653767
Bloemen wegbrengen Tonny Kleibergen
Koffie-in
Erna Kraal en Jaap v.d. Woude
Koster
Kerkelijk bureau
Cor Leijdens
Piet Verbaas
beheerder.gk@kerknumansdorp.nl
kb.gk@kerknumansdorp.nl

Ds. G.H. Offringa, Rijsoord
Dhr. J. Blom 653195
Mw. J. Hartenberg
Jaap van Gils
n.v.t.
Marion Warner
Priscilla de Regt
1e t.b.v. Kerk 2e t.b.v. Zomerzending
Gerrit de Bes en Annick v.d. Graaf
n.v.t.
n.v.t.
Gerrit de Bes en Joost Kolf
Martin Luijendijk 680757
Janet Hartenberg
Ageeth Verweij en Jan de Regt
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
12 aug: Gemeentevergadering over het
beroepingswerk. Aanvang 20.00 uur
12 aug: Moderamen
15 aug: Weeksluiting Buitensluis 15.15 uur:
Meerzorg afd. en 18.15 uur: 1e verdieping
Voorganger dhr. P. Reedijk
12 sept: Barbecue bij de Hoeksteen
19 en 20 sept: Startweekend
9 en 10 okt: Herfstmarkt
Weekbericht kerktelefoon
15 aug. Fam. A. Bervoets
Schoonmaak Hoeksteen
Liske Sieben en Lijnie Blaak

Rondom eredienst
Collectes van zondag jl.
1e Kerk € 84,80, 2e Toerusting € 71,20
Bloemengroet: Leen Batenburg
Schriftlezing
1e 2 Kon. 4: 8-37, 2e Marcus 7: 24-30

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

Jarige
16 aug: Dhr. B.T. Vos, Bernhardstraat 25, Kamer
18, 3281BC
Zieken
Henk van Velzen is van de week uit het ziekenhuis
gekomen en wordt nu door de thuiszorg
behandeld.
Gemeentevergadering.
Zoals eerder aangekondigd zal de
gemeentevergadering plaats vinden op D.V.
woensdag 12 augustus om 20.00 uur in De
Hoeksteen.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Welkom door de voorzitter.
2. Opening door ds. Bert Scholten.
3. Toelichting op de agenda van de avond door de
voorzitter.
4. Korte omschrijving van de werkzaamheden van
de beroepingscommissie door de voorzitter van de
beroepingscommissie.
5. De te beroepen predikant presenteert zich.
6. Vragen aan de te beroepen predikant.
7. Pauze - koffie/thee en persoonlijke ontmoeting.
Na de pauze verlaat de te beroepen predikant de
gemeenteavond.
8. Stemming door stemgerechtigde leden met
uitslag van deze stemming.
9. Conclusie door de voorzitter.
10. Afsluiting door ds. Bert Scholten.

Wij zijn blij dat we op deze avond de predikant aan
u mogen voorstellen. We hopen van harte dat u in
de gelegenheid zult zijn deze avond bij te wonen.
Namens de kerkenraad – Jack van den Bosch
/scriba.
Regeling mbt de verkiezing van een predikant.
Met betrekking tot dit onderwerp zijn er een aantal
zaken afgesproken en vastgelegd in onze
kerkelijke regeling.
1. De belijdende leden zijn stemgerechtigd. Tevens
zijn de doopleden, die de leeftijd van achttien jaar
hebben bereikt, stemgerechtigd. Gastleden die
formeel zijn opgenomen in de administratie worden
in dezen gelijkgesteld met de leden.
2. Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien
verstande dat niemand meer dan twee
gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen. Alleen
stemgerechtigde leden mogen gevolmachtigde
stemmen uitbrengen. De volmachten moeten
schriftelijk zijn en zijn ondertekend door de
volmachtverlener en worden van te voren aan de
kerkenraad op die avond afgegeven. De tekst voor
een volmacht kunt u (per email/telefoon/post)
aanvragen bij de scriba die u de blanco
volmachtbewijzen zal toesturen.
Namens de kerkenraad – Jack van den Bosch
/scriba.
ZWO
Volgende week zondag 16 augustus 2015 is de
tweede collecte bestemd voor de zending.
God geeft ons in de Bijbel de opdracht om te
zorgen voor de weduwen en de wezen. De Kerk
van Nigeria heeft die opdracht opgepakt. De
weduwen in Nigeria behoren tot de allerarmsten
van het land. Na het overlijden van hun man staan
zij met lege handen, omdat hun bezit volgens
de wet toegewezen wordt aan de familie van de
overleden echtgenoot. De meeste weduwen
hebben geen vakopleiding, sommigen zijn zelfs
nooit naar school gegaan. Hun toekomst lijkt
uitzichtloos. De vrouwenvereniging van de Kerk
van Nigeria helpt deze vrouwen door hen korte
vakopleidingen aan te bieden, zodat ze een nieuw
leven kunnen opbouwen. Als secretaresse,
naaister of breister. Kerk in Actie ondersteunt het
werk van de Kerk van Nigeria van harte. Het is
bijzonder werk, omdat het gedragen wordt vanuit
de doelgroep: vrouwen voor vrouwen.
Helpt u mee om opleidingen voor weduwen in
Nigeria mogelijk te maken?
Alvast bedankt.
Proefopstelling camera
Eind vorig jaar tijdens het gemeenteberaad hebben
we met elkaar besproken dat een camera in de
kerkzaal een toegevoegde waarde heeft. Deze is
niet bedoeld om de diensten met beeld voor
iedereen op internet uit te zenden, maar op

individuele basis per luisteraar/kijker dit mogelijk te
maken, na aanvraag.
Vanaf begin augustus gaan we de camera
monteren op de achterwand naast de ingang van
de kerkzaal. Tot oktober gaan we proefdraaien met
de leden van het beamteam. De beelden die we
zullen laten zien zijn alleen die van wat er voorin
de kerkzaal plaats vindt op het podium bij de
liturgische tafel, kansel e.d. Het geluid blijft het
zelfde. Als de proef slaagt en alle techniek goed
werkt, kan vanaf oktober met een inlognaam de
diensten worden bekeken en beluisterd via
internet. Zodra alles OK is komen we met nadere
mededelingen. De huidige situatie van
meeluisteren en terug luisteren via internet blijft
dus helemaal ongewijzigd.
Meine van der Graaf en Jan Blom namens de
kerkrentmeesters.
Vrijwilligers voor de boodschappenservice
Al ruim 2 jaar hebben wij in samenwerking met een
aantal vrijwilligers een boodschappenservice voor
mensen die niet in staat zijn hun boodschappen te
doen. Door omstandigheden kunnen een aantal
vrijwilligers hun taak niet meer uitvoeren. Wij zijn
op zoek naar vrijwilligers die op woensdagmiddag
kunnen helpen met het klaarmaken van de
boodschappen. Het gaat om ongeveer twee uur
per 4 weken.
Dit mooie project zorgt ervoor dat de kosten van de
boodschappen voor deze mensen beperkt kunnen
blijven.
Wilt u meedoen, dan kunt u zich opgeven voor dit
project per telefoon 0186-651281 of per e-mail
blaak@plussupermarkt.nl
Driehoek
Medio augustus komt de nieuwe Driehoek weer uit
voor de maanden sept. okt en nov. Kopie kunt u
inleveren tem 8 aug a.s. We hopen veel kopie te
ontvangen.
Redactie Driehoek
Kerkdienst gemist op tablet of telefoon
Lukt het u niet om de kerkdienst te beluisteren op
Android Tablet of telefoon, zie op de volgende
website:
http://support.kerkdienstgemist.nl/articles/veelgestelde-vragen/ik-kan-niet-meeluisteren-op-mijnandroid-apparaat
Informatie over onze kerk zie ook:
www.kerknumansdorp.nl/gereformeerdekerk
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK

