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              Vandaag  6 sept.  Aanvang 9.30 uur    Volgende week 13 sept.  
                aangepaste gezinsdienst 15.00 uur  

Kaarten    Erna 
Koster                          Kerkelijk bureau            Weekbericht 
Cor Leijdens         Piet Verbaas    Priscilla de Regt en Wim Kleibergen 
beheerder.gk@kerknumansdorp.nl        kb.gk@kerknumansdorp.nl    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 sept: 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 
12 sept. Wim KLeibergen 
Schoonmaak Hoeksteen  
Roely Warner en Ida Meijer  
 

Rondom eredienst 
Collectes van zondag jl.  
1e  Kerk € 97,05, 2e Eredienst € 84,27 
zendingsbusjes € 81,20 
Bloemengroet: Mevr. M.C. den Dunen- van Geffen  
 
Schriftlezing 
1e Marcus 2: 1-12  
 
 
 
 
 

 
 

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   
 
Bevestiging en intrede ds. Elzo Bijl 
Ds. Bijl heeft op 31 augustus de Groene Tuin Kerk 
van Rotterdam-IJsselmonde laten weten dat hij het 
beroep van Numansdorp heeft aangenomen. 
De bevestiging in de Hoeksteen in Numansdorp zal 
plaatsvinden op 1 november 2015 en de 
afscheidsdienst in IJsselmonde is gepland op 25 
oktober 2015. Nadere bijzonderheden zullen t.z.t. 
bekend worden gemaakt. 
 
 
 
 
 
 

Voorganger 
Mw. P.M. Jongekrijg-van Dongen, 
Strijen 

Ds. Mw. J.E. Folbert, Rotterdam 
middag: Dhr. P. Gootjes 

Ouderling v. dienst Dhr. J. van den Bosch 654258 
Dhr. L. Mosselman 651483 
middag : P. Bloem 655347 

Diaken v. dienst  Dhr. J. Wolfs 
Mw. J. Hartenberg 
middag: L. Blaak 

Organist Jaap van Gils Jaap Dekker 

Paaskaars Noah Bloem Anna van Velzen 

Lector Welma van der Ree Gertjan de Regt 

Beamen Fam. Sieben 
Gertjan de Regt 
middag: Priscilla de Regt 

Collecten          1e t.b.v. Kerk 2
e
 Kerkgroei 1e t.b.v. Kerk 2e Jeugdwerk 

Collectanten Ton Hoffers en Colin van Oeveren Bert Warner en Justin van Oeveren 

Nevendienst  Desiree Bloem en Ben van Velzen Lenny van Velzen en Wendy Prooi 

Oppas Arnoud van Velzen Michelle de Regt 

Welkom Ton Hoffers en Nel Berkman Bert Warner Coby Kolf 

Kerkauto Pieter v.d. Meer 651642 Ruud Sieben 653767 

Bloemen wegbrengen Lijnie Blaak Anneke v.d. Schee 

Koffie-in Janet Hartenberg en Coby Kolf 
Tonny Kleibergen en Judith van 
Oeveren 
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Passage  
Woensdag 9 september is onze eerste avond van 
een nieuw seizoen. Mensen van het Leger des 
Heils uit Rotterdam vertellen over het ontstaan en 
het werk wat ze doen voor de samenleving. Bv. de 
bekende soep bus, de op vang van dakloze enz. 
Leden en gasten zijn van harte welkom om 19.45 
uur in de voorhof. 
 
Barbecue nieuws. 
Vergeet u het niet? 
De barbecue van 12 september? 
Vanaf 17.00 uur, bent u van harte welkom. De 
barbecue begint om 18.00 uur, bij mooi weer op 
het pleintje achter de kerk. De kosten voor deze 
gezellige barbecue  zijn €10,00 p.p. Na een 
herberekening zijn de kosten voor kinderen t/m 12 
jaar € 5,00 p.k. Drankjes zijn hier niet bij 
inbegrepen. Wij hopen op veel gemeenteleden 
zodat we een fijne avond met elkaar hebben. 
De opbrengst van deze avond is voor de 
herinrichting van de bijzaal. 
U kunt u opgeven per email aan 
actie.gk@kerknumansdorp.nl 
Per tel bij Ria Wolfs tel. 0186-653000 of bij lijnie 
Blaak 0186-575474. Dit kan tot woensdag 10 sept. 
De actie groep tot ziens op 12 september. 
 
Startweekend 19 en 20 september  
Thema: Wordt vervolgd……. 
Nog 2 weken…. Dan is het Startweekend. Samen 
beginnen we het nieuwe kerkelijk seizoen. Op 
zaterdag is er een kindermiddag van 15.30 tot 
18.30 uur in de Voorhof. We gaan de kinderen 
vertellen en laten ervaren wat het is om vervolgd te 
worden om je geloof. Door een verhaal te vertellen 
voor de jonge kinderen en een video te laten zien 
aan de oudere kinderen. Dit verwerken we met ze 
door spelletjes hierover te spelen en erover te 
praten. Daarna lekker patat eten! 
Op zondag willen we voorafgaande aan de 
Startdienst weer eerst met elkaar ontbijten! Dat 
begint al een beetje traditie te worden! En natuurlijk 
is er na de dienst weer gezellig koffiedrinken. 
Samen ontbijten?  
Geef u op bij Pieter en Elles van der Meer:  
Email: vandermeerbos@kpnplanet.nl / Tel: 651642 
Meedoen met de kindermiddag? 
Geef je op bij Marieke de Graaf:  
Email: mariekede_graaf@hotmail.com  
We hopen u en jullie te ontmoeten! 
De Startcommissie:  
Pieter en Elles van der Meer, Marieke de Graaf, 
Meta van der Mark, Thea IJdo 
 
 
 
 
 
 

Kerkdienst gemist 
Omdat we bezig zijn om in de kerk video te 
installeren en proef te draaien is er bij kerkdienst 
gemist wat veranderd. Als u nu onze kerk kiest op 
de site van kerkdienstgemist  ziet u  Deze 
uitzending is privé alleen voor leden. Dit gaan 
we later gebruiken en daar komen we in oktober op 
terug. Om de kerkdienst live of later te kunnen 
beluisteren dient u onder het plaatje waar staat 
Geref. Kerk Numansdorp de luidspreker aan te 
klikken. Daarna gaat het als vanouds.  
Op onze website vindt u de uitleg met het plaatje 
erbij. Dat staat onder het tabblad kerkdiensten live 
of later beluisteren. Nadere informatie bij Meine 
van der Graaf, Aad Meijer en Jan Blom 
 
 
Informatie over onze kerk zie ook:  
www.kerknumansdorp.nl/gereformeerdekerk  
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK 
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