Weekbericht
Jaargang 21 nummer 48
29 nov. 2015 – 6 dec. 2015
Vandaag 29 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 6 dec.
1e Advent
2e Advent
Mw. A. Klaver-Bras, Spijkenisse
Ds. P. Schelling, Monster
Dhr. J. v.d. Bosch 654258
Dhr. L. Mosselman 651483
Mw. L. Blaak
Dhr. J. Wolfs
Pianist : Arnoud Hobbel
Jaap van Gils
Joost Luijendijk
Anna van Velzen
Liske Sieben
Marion Warner
Gertjan de Regt
Aad Meijer
e
e
1e t.b.v. Kerk 2e.t.b.v. Kerkgroei
1 diaconie 2 pastoraat
Gerrit de Bes en Justin van Oeveren
Eddy van Holten en Huub v.d. Meer
Rianne v.d. Hoek en Ben van Velzen
Lenny van Velzen en Wendy Prooi
Saskia Luijendijk
Arnoud van Velzen
Gerrit de Bes en Joost Kolf
Eddy van Holten en Netty van Holten
Ruud Sieben 653767
Martin Luijendijk tel.680757
Lijnie Blaak
Anneke v.d. Schee
Erna Kraal en Jaap v.d. Woude
Marlene Bos en Jan de Regt

Kaarten
Koster
Cor Leijdens
beheerder.gk@kerknumansdorp.nl

Kerkelijk bureau
Piet Verbaas
kb.gk@kerknumansdorp.nl

Loni
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
5 dec. Weeksluiting Buitensluis 14.30 uur P.G. afdeling,
15.15 uur Meerzorg afdeling, 18.15 uur
1e verdieping. Voorganger dhr. P. Reedijk
9 dec. Gast aan tafel
13 dec. Advents..Christmas High tea
30 dec. FOEG
Weekbericht kerktelefoon
5 dec. Fam. J. v.d. Woude
Schoonmaak Hoeksteen
Roely Warner en Ida Meijer

Rondom eredienst
Collectes van zondag jl.
e
e
15 nov: 1 Kerk € 76,50 2 Diaconie € 75,35
e
e
22 nov: 1 Kerk € 158,65 2 Toerusting € 127,80
Bloemengroet
Fam. Konijnendijk, Goudvink
Schriftlezing
e
e
1 Psalm 25, 2 Lucas 1: 1-25

Uit de gemeente
Zieken
Gonnie Corstjens ligt op de intensive care van het
Maasstad Ziekenhuis. Na enkele zeer spannende dagen
zien wij een klein lichtpuntje in het herstel.

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.
e
Liturgisch stuk 1 Advent
Als basis van het liturgische stuk zien we elke keer
de hemel die de aarde aanraakt. Op de eerst zondag

van de advent horen we hoe de engel
Gabriel aan Zacharias vertelt dat Elisabeth, zijn vrouw,
een zoon zal baren. Zacharias is met stomheid
geslagen Zichtbaar teken daarvan zijn de stenen die
dicht bij elkaar liggen. In de basisvorm zien we rode
bloemen die verwijzen naar de Heilige Geest, waarvan
dit kind vervuld zal zijn.
God
kom met Uw Geest
open ons hart
om Uw tekens te verstaan

Projectlied Kindernevendienst
e
Op 1 Advent start het kerstproject van de
kindernevendienst. In de kindernevendienst staat het
klassieke kerstverhaal centraal met als thema;
'Aangeraakt'. Iedere week zingen we samen het
projectlied. Dit lied kunt u zondag oefenen voor aanvang
van de kerkdienst. Begeleidt door Arnoud Hobbel en
Priscilla de Regt.
Moldavië: Geef Licht
Er is vandaag een kaarsje aan u uitgereikt. We willen in
deze adventstijd uw aandacht vragen voor de kinderen
van Moldavië. De kerken van Moldavië geven licht en
warmte aan kwetsbare kinderen. Samen met
professionele medewerkers van lokale organisaties als
Moldovan Christian Aid, Youth for Christ Moldavië én
met steun van Kerk in Actie vangen ze iedere dag de
kinderen op in hun kerkgebouw. Ze zorgen voor een
warme maaltijd (soms de enige van die dag), doen
spelletjes, vertellen bijbelverhalen en helpen met het
huiswerk. Een keer per week gaan de kinderen op
bezoek bij de bejaarden in het dorp om hen een handje
te helpen. Want ook de ouderen staan er alleen voor, nu
hun kinderen in de problemen zitten. Er zijn in heel
Moldavië op dit moment al vele tientallen van deze

dagcentra, heel vaak een initiatief van lokale kerken.
Dat is veel te weinig. Nog veel meer kwetsbare kinderen
in Moldavië hebben een lichte en warme plek nodig,
waar ze veilig kunnen opgroeien. Geef licht! Kijk ook op
4 donderdagavonden vanaf 17 december naar “Geloof
en een hoop Liefde” op NPO2 om 17.10 uur. Voor deze
kinderen willen wij u vragen om royaal te geven.
In onze Kerk wordt hiervoor op 6 december a.s. een
collecte gehouden en in de Herv. Gemeente 24
december a.s. (Kerstnachtdienst). We houden u
iedere week op de hoogte.
God zei “er moet licht komen” en er was licht.
Landelijke diaconiedag 2015
Afgelopen zaterdag 21 november zijn we als
gezamenlijke diaconieën naar de 120st landelijke
diaconiedag in de Jaarbeurs Utrecht geweest. Er waren
wel 1200 mensen. We hebben veel gehoord We
begonnen de dag met zang, gebed en een liturgische
opening. Ds. Roy Visser vertelde iets over “zonder
diaconie geen kerk”. We kregen een paar filmpjes te
zien over armoedebestrijding en actualiteit
vluchtelingencrisis. Karin van den Broeke, preses
Protestante kerk vertelde iets over “geloven in de
kracht van delen”. Mijndert Blanken vertelde iets over
het Vakantiebureau. (daar gaan we u in het nieuwe jaar
meer over vertellen). Na de lunch hebben we de
workshop “een zorgzame kerk” gevolgd. Waar de
volgende onderwerpen aan de orde kwamen:
1.
Hoe herken je eenzaamheid
2.
Een zorgzame kerk zonder vrijwilligers
3.
Dubbelen met wat er al gedaan wordt (soms
gebeuren de dingen dubbel, en ergens anders niets)
4.
Samenwerken met de overheid (gemeente)
Het was in heel interessante workshop en hebben er
veel van opgestoken. Er waren wel 18 verschillende
workshops. Hierna was er samenzang met het koor van
de Ghanese Presbyterian Church in Amsterdam.
Kippenvel zo mooi. Aansluitend sprak ds. Kofi Amro uit
Ghana over de relatie van de Presbyterian Church of
Ghana en de Protestantse Kerk. De kerk in Ghana is
onze partner kerk. Daarna sprak Andries Knevel over de
kerstcampagne “Geef licht” waar we graag gehoor aan
willen geven daardoor heeft u deze morgen een lichtje
ontvangen. De dag werd afgesloten door ds. Karin van
den Broeke en ds. Kofi Amfo, van beide predikanten
kregen we de zegen mee, dubbel gezegend dus. We
begonnen de dag om half acht ’s morgen en waren om
‘s avonds om zes uur weer thuis. Maar het was meer
dan de moeite waard. Dankbaar om op terug te kijken.
De diaconieën Gereformeerde Kerk en Hervormde
Gemeente
Van de Diaconie
De Plus heeft weer een zegeltjesactie voor een
boodschappenpakket. Spaart u weer met ons mee? In
onze kerk staat een bus in de hal.
Namens de gezamenlijke diaconieën hartelijk dank
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 06- 55776953.
Advents….Christmas High Tea 13 december
Juist in de drukke december maand, een paar weken
voor de Kerstdagen willen we ieder in de leeftijd van 2550 jaar uitnodigen voor een goed gesprek en
samenkomen, een sfeervolle advents high tea.
Zondagmiddag 13 dec. vanaf 15.30 uur bent u van harte
welkom en om 16.00 uur willen we beginnen. Locatie;
“de Hoeksteen”
Elkaar ontmoeten met een goed gesprek onder het
genot van de lekkere hapjes van een high tea…….
Voor de kids is er een speciale activiteit, dus geen
probleem. Laat ons even weten per mail of u
kunt…alvast bedankt! p-bloem@tele2.nl
Met vriendelijke groet, Namens het pastoraal team,
Elzo Bijl & Peter Bloem
Beste Kerstgelegenheidskoorleden
We zijn ons als IC bewust van het feit dat VREDE op
aarde verder weg is dan ooit. Toch blijft er de hoop en
daarom willen we ook dit jaar met Kerst de bewoners
van het huis met die vredewens en die hoop wakker
zingen. Wilt u met ons meedoen. Heeft u ook die hoop
niet opgegeven?? Om 7.30 uur op 1e kerstdag
verwachten wij u in de hal van de Buitensluis. Een uurtje
later mogen we dan samen van het ontbijt genieten.
Namens de bewoners bij voorbaat onze dank voor uw
komst.
Namens allen Theo Speelman ( Vz I.C Alerimus )
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!
Informatie over onze kerk zie ook:
www.kerknumansdorp.nl/gereformeerdekerk
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK

