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Inleveren berichten voor Weekbericht tot donderdag 18.00 uur  
Weekbericht per e-mail ontvangen? Meld u aan via weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl

 
Agenda 
23 sept. Classis Oud-Beijerland om 19.30 uur. 
26 sept: Weeksluiting Buitensluis14.30 uur  P.G. 
afdeling 15.15 uur: Meerzorg afd. en 18.15 uur: 1e 
verdieping Voorganger dhr. P. Reedijk   
9 en 10 okt: Herfstmarkt 
Weekbericht kerktelefoon 
26 sept. Fam. W.A. Notenboom 
Schoonmaak Hoeksteen  
Alie Luijendijk en Ina Hobbel 
 

Rondom eredienst 
Collectes van zondag jl.  
1e Kerk € 80,00,  
2e jeugdwerk € 77,90 
Extra deur collecte voor VluchtelingenWerk het 
mooie bedrag van 304,-- deze gaan we als 
diaconie aanvullen naar 1.500.00. 
Collecte gezinsdienst € 234,46 
Bloemengroet: Fam. Schoonenberg 
 
Schriftlezing 
Exodus 2: 1-10 

 
 
 
 

 
 
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   
 
Start catecheseseizoen  
Wil je meer weten over geloven, maar ook kunnen 
vertellen wat jij vindt /gelooft/denkt en ben je in 
voor een (te)gek spel? Dan is de catechese er 
speciaal voor jou! De catechese is een groep 
jongeren tussen 12 en 16 jaar die vanuit de 
gereformeerde kerk in Numansdorp ongeveer 1x 
per 3 weken een uurtje bij elkaar komt. Breng 
gerust je vrienden mee! Eerste catecheseavond dit 
seizoen : 23 september 19.00 uur in de ‘De 
Hoeksteen’. Breng deze eerste avond je favoriete 
boek mee! Als het goed is heb je al een uitnodiging 
gekregen mocht dat niet zo zijn en je bent tussen 
de 12 en 16 jaar ben je natuurlijk gewoon welkom! 
Stuur dan even een berichrje naar 06 -55 77 69 53 
dan weten wij ook dat jij komt! Tot  23 september!!  
Anneke en Petra  

Voorganger Ds. J.H. den Braber Ds. E.P. v.d. Veen, Nunspeet 

Ouderling v. dienst Dhr. J. v.d. Bosch 654258 Dhr. H. Brand 65224 

Diaken v. dienst  Mw. A. van Velzen Dhr. J . Wolfs 

Organist n.v.t. Chris Melles 

Paaskaars n.v.t. Tijmen Luijendijk 

Lector n.v.t. Anneke van der Schee 

Beamen n.v.t. Priscilla de Regt 

Collecten          
1e t.b.v. Open Doors 2e t.b.v. 
Vredesweek 

1e t.b.v. Kerk 2e t.b.v. Diakonie 

Collectanten n.v.t. Aad Hobbel en Huub v.d. Meer 

Nevendienst  
Judith van Oeveren en Justin van 
Oeveren 

Janina Lodder en  Leen Jan v.d. Meer 

Oppas Arnoud van Velzen Liske Sieben 

Welkom n.v.t. Aad Hobbel en Ria Wolfs 

Kerkauto Ruud Sieben 653767 Bert Warner 652197 

Bloemen wegbrengen n.v.t. Tonny Kleibergen 

Koffie-in n.v.t. Nel Berkman en Judith van Oeveren 
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Herfstmarkt 9 en 10 oktober 2015 
Na een zeer geslaagde barbecue op 12 september 
j.l. gaan wij als actiegroep ons weer klaarmaken 
voor de volgende activiteit. Maar eerst nog de 
vermelding dat de opbrengst van de barbecue 
netto € 400,-- heeft opgebracht, een mooi bedrag. 
Iedereen bedankt hiervoor. Maar nu de 
HERFSTMARKT deze wordt gehouden op 9 en 10 
oktober a.s. Hiervoor zijn wij op zoek naar in goede 
staat zijnde CD/DVD, Legpuzzels, Boeken, 
Speelgoed en Kleding. Inleveren van de spullen 
graag op donderdag 8 oktober a.s. Ook zoeken wij 
voor deze dag mensen die iets willen bakken 
(cake, taart e.d.), zodat wij dit kunnen verkopen bij 
de koffie. Tevens willen wij u vragen of u mee wilt 
sparen met DE koffiepunten. Hiervan kunnen wij 
dan iets aanschaffen wat wij weer in kunnen zetten 
op de VEILING … Jawel er komt weer een veiling 
deze staat gepland in februari, denkt u alvast na 
wat u in wilt zetten, verdere berichten volgen nog. 
Doos voor de DE koffiepunten staat op de tafel bij 
de ingang. Namens de actiegroep alvast hartelijke 
dank. 
 
Open dag Israëlproducten 
DV 3 oktober is het weer open dag bij de familie 
Oudeman. U bent welkom vanaf 11 :00 uur tot 
17:00 uur. De koffie of thee staat klaar! 
Natuurlijk blijft het gebed het belangrijkste. 
Maar ook de daad is eveneens zeer  belangrijk. 
Zoekt u een leuk cadeautje dan is er vast wel iets 
voor u bij. Mozartstraat 2, Numansdorp, tel 
0186652281. Wilt u meedoen aan de wijnproeverij 
dan kan u  zich aanmelden. Waarschijnlijk wordt 
het  DV 27 november. Het gaat alleen door bij 
voldoende deelnemers. Met vriendelijke groeten,  
Margriet  

Collecte Startzondag 
Wij willen op de Startzondag collecteren voor Open 
Doors! Het thema is namelijk: Wordt 
vervolgd…..Open Doors is een organisatie die 
wereldwijd christenen helpt die worden bedreigd, in 
de gevangenis terechtkomen of zelfs worden 
vermoord om hun geloof. Open Doors helpt door 
bijbels en christelijke boeken te brengen. Open 
Doors helpt christenen de Bijbel beter te begrijpen, 
door trainingen te geven en lees- en schrijflessen. 
Er zijn veel christenen die niet kunnen lezen en 
schrijven. Soms is het nodig dat er voedsel en 
medicijnen wordt gebracht, zodat de christenen in 
leven kunnen blijven. Of dat christenen worden 
geholpen om te gaan met de trauma’s, die ze 
hebben meegemaakt. Open Doors vindt het 
belangrijk dat ook de kinderen horen over de Here 
Jezus. Daarom leren zij zondagsschoolleiders uit 
de Vervolgde Kerk hoe ze kinderen kunnen 

vertellen over de Here Jezus. Open Doors brengt 
kinderbijbels en materialen naar de 
zondagsschool, omdat er in hun eigen land weinig 
of geen bijbels en materialen zijn.  

Kinderdienst 4 oktober 
Hoi allemaal, 
Op zondagmiddag 4 oktober is er weer een 
kinderdienst. We beginnen om 15.00 uur. Het is in 
de Gereformeerde kerk "De Hoeksteen". Jullie zijn 
allemaal weer van harte welkom!  Het thema is: 
Allemaal een naam. Ds. Coen van Alphen gaat 
voor in deze dienst. Het kinderkoor de K@njerKidz 
en de K@njerTeenz zingen voor en met ons en 
Arnoud Hobbel begeleidt ons op de Piano. Na 
afloop is er koffie/thee/limonade met wat lekkers. 
Zien we u/jou daar? Groetjes van Marlies, Marieke, 
Marjolein, Elly en Maaike 

 
Informatie over onze kerk zie ook:  
www.kerknumansdorp.nl/gereformeerdekerk  
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK 
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