Weekbericht
Jaargang 21 nummer 47
22 nov. 2015 – 29 nov. 2015
Vandaag 22 nov.
Voorganger
Ouderling v. dienst
Diaken v. dienst
Organist
Paaskaars
Lector
Beamen
Collecten
Collectanten
Nevendienst
Oppas
Welkom
Kerkauto
Bloemen wegbrengen
Koffie-in

Aanvang 9.30 uur
Volgende week 29 nov.
In Memoriam
1e advent
Ds. Mw. S.A. v.d. Graaf-Leentvaar,
Mw. A. Klaver-Bras, Rotterdam/Strijen
Rhoon
Dhr. J. v.d. Bosch 654258
Dhr. J. v.d. Bosch 654258
Mw. J. Hartenberg
Mw. A. van Velzen
Jaco Schipper
Pianist : Arnoud Hobbel
Ruben de Geus
Joost Luijendijk
Marion Warner
Liske Sieben
Fam. Sieben
Gertjan de Regt
1e t.b.v. Kerk 2e.t.b.v. Toerusting
1e t.b.v. Kerk 2e.t.b.v. Kerkgroei
Ronald v.d. Hoek en Colin van Oeveren Gerrit de Bes en Justin van Oeveren
Judith van Oeveren en Jesper Sieben
Rianne v.d. Hoek en Ben van Velzen
Esther v.d. Meer
Saskia Luijendijk
Ronald v.d. Hoek en Frans de Vos
Gerrit de Bes en Joost Kolf
Pieter v.d. Meer 651642
Ruud Sieben 653767
Nel Groeneweg
Lijnie Blaak
Arina van Vliet en Adrie in `t Veld
Erna Kraal en Jaap v.d. Woude

Koster
Cor Leijdens
beheerder.gk@kerknumansdorp.nl

Kerkelijk bureau
Piet Verbaas
kb.gk@kerknumansdorp.nl

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
e

22 nov. 14.30 uur. Huiskamer Buitensluis 1 verd.
Viering Heilig Avondmaal. Voorganger ds. C van
Alphen
25 nov. Kerkenraad
25 nov. Catecheseavond
27 nov. Jeugdclubs Spirit en Gideonsbende
28 nov. Weeksluiting Buitensluis 14.30 uur P.G.
afdeling, 15.15 uur Meerzorg afdeling, 18.15 uur
1e verdieping. Voorganger dhr. P. Reedijk
28 nov. Adventconcert “Festival of Lessons and
Carols” in Zwijndrecht. Voor info:
www.psallitedeo.nl
9 dec. Gast aan tafel
13 dec. Advents..Christmas High tea
30 dec. FOEG
Weekbericht kerktelefoon
28 nov. Fam. G.J. de Bes
Schoonmaak Hoeksteen
Agatha v.d. Meer en Roely Warner

Rondom eredienst
Collectes van zondag jl.
Bloemengroet
Schriftlezing
1 Tessalonicenzen 4: 13-18
Deze zondag gedenken we de mensen die ons
zijn voorgegaan. We noemen namen waarmee we
ons verbonden weten.

In de schikking zien we een kransvorm
(omarming) die verwijst naar de weg die mensen
gaan. Op die weg zien we verschillende bloemen
die een mensenleven verbeelden. De oplopende
hoogte van de schikkingen verwijst naar de
verbinding tussen de aarde oplopende naar de
hemel. =Geboorte, "het leven" en de hemel=
Wie draagt ons ,
en hoedt ons,
omarmt ons,
wie anders dan U,
Geest van God.

Uit de gemeente
Bedankt
De overweldigende belangstelling na het
plotselinge overlijden van mijn lieve man, onze
vader en opa Jaap Leeuwenburgh, in de vorm
van kaarten, bezoek aan huis en/of uw
aanwezigheid bij de afscheidsdienst, heeft ons
heel goed gedaan.
Hartelijk dank daarvoor,
Froukje Leeuwenburgh en (klein) kinderen
Berichten
Pastorale zorg
Verzoeken om pastorale zorg kunt u melden aan
ds. Elzo Bijl, Zuidzijdsedijk 90, 3264 LJ NieuwBeijerland Tel: 0186-840556,
e-mail: predikant.gk@kerknumansdorp.nl.

Van de Diaconie
Bij de Plus is weer een zegeltjesactie van start
gegaan voor een boodschappenpakket. Spaart u
weer met ons mee? Om aan het eind van deze
actie weer heel veel mensen blij te maken met een
pakket. In de Herv. kerk zal een bus staan in “de
toren”. In onze kerk zal een bus in de hal staan.
Namens de gezamenlijke diaconieën hartelijk dank
Catechese 12-16 jaar
Aanstaande woensdag 25 nov. denken we verder
over de vraag: 'Wie inspireert jou?' en bereiden we
ons voor op de decembercatechese. Op 9
december verzamelen we bij Anneke thuis
(Bizetstraat 6) om 17.45 uur. Om 18.00 uur kunnen
jullie op verschillende adressen aanschuiven om
mee te eten. Aan tafel kunnen verhalen gedeeld
worden over inspirerende (bijbelse) figuren. Om
ongeveer 19.30 uur komen jullie samen met de
gastgezinnen terug op Bizetstraat 6 voor een
gezamenlijke afsluiting van de avond.
Tot woensdag! Anneke en Petra.
Plexat za 28 november
A.s. zaterdag 28 nov. is er om 20.00 uur weer
Plexat in De Voorhof. We hebben dan
spelletjesavond. Iedereen tussen de 12 en 16 jaar
is welkom. Neem je een spelletje mee? Tot
zaterdag!
Pieter van der Meer, Hanja Slabbekoorn (06 – 200
55 013)
Gast aan tafel
Voor de catecheseavond van 9 december zijn
wij op zoek naar 6 gastvrije adressen. De jongeren
gaan die avond in groepjes van 3 op pad en
schuiven bij u of bij jou aan om een eenvoudig
hapje mee te eten. Om 18.00 uur voor een
voorgerecht of om 18.45 uur voor een
hoofdgerecht. De jongeren komen samen met de
gastgezinnen om ongeveer 19.30 uur voor een
nagerecht op Bizetstraat 6 om de avond af te
sluiten. Vindt u of jij het gezellig om samen met
jongeren te eten en in gesprek te gaan over wat u
en hen inspireert? Laat het ons weten en maak
een keuze of u voor het voor- of hoofdgerecht gaat
zorgen op woensdag 9 december. Inmiddels
hebben wij 4 aanmeldingen. wij zoeken nog 2
gastvrije adressen! Iets voor u? Voor meer
informatie: Anneke 0186- 653176 of Petra 0655776953.
Advents….Christmas High tea 13 december
Juist in de drukke december maand zo een paar
weken voor Kerst en na de traditionele 5 dec.,
willen we een ieder in de leeftijd van 25 – 50 jaar
uitnodigen voor een goed gesprek en
samenkomen, een sfeervolle advents high tea.
Zondagmiddag 13 december vanaf 15.30 uur bent
u van harte welkom en neem gewoon eventueel de

kinderen mee want voor de kids hebben we een
leuke activiteit. Elkaar ontmoeten met een goed
gesprek onder het genot van de lekkere hapjes van
een high tea……. maar vooral dit delen met elkaar
voordat we de feestdagen in gaan… geweldig toch!
Zet hem dus alvast in de agenda op bezet, een
persoonlijke uitnodiging komt met de post
Namens het pastoraal team,
Elzo Bijl & Peter Bloem
VACATURE Bank – status per 15 nov. 2015.
Nu en in de komende tijd zijn er mensen nodig
voor:
•
Kerkenraad
•
Voorzitter kerkenraad of scriba ( wisselen
van functie geeft die mogelijkheid)
•
Ouderling.
•
Bezoek medewerkers voor Oost 1 en 7
•
Assistentie bij de Catechese groep.
•
GHJR: assistentie en leiding clubs
•
Assistentie bij kinderkerstfeest 2015.
•
Kerkrentmeester.
We mogen Joost Kolf welkom heten als
bezoekmedewerker voor wijk 5 en 6!
Zoals u ziet heeft de Gereformeerde Kerk u
hard nodig!
Graag uw vragen en reacties bij Elzo Bijl, Petra
Jongekrijg of Jack van den Bosch.
Voor in uw agenda
De volgende FOEG (Film, Ontmoeten, Eten en
Gezelligheid) wordt gehouden in de kerstvakantie.
Dan een film voor alle leeftijden. Schrijf alvast in
uw agenda: 30 december FOEG!
Open dag Israëlproducten
DV 28 nov. is het weer open dag bij de familie
Oudeman. U bent welkom vanaf 10:00 uur tot
16:00 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. Mozartstraat2, Numansdorp, tel 0186/652281
Informatie over onze kerk zie ook:
www.kerknumansdorp.nl/gereformeerdekerk
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK

