Weekbericht
Jaargang 22 nummer 9
28 feb. 2016 – 6 maart 2016
Vandaag 28 feb.

Aanvang 9.30 uur
Zondag 6 maart 2016
e
3e zondag veertigdagentijd
4 zondag veertigdagentijd
Kinderdienst 15.00 uur Herv. Kerk
Voorganger
Ds. E. Bijl
Mw. A. Klavers- Bras, Spijkenisse
Ouderling v. dienst
Dhr. J. Blom 653195
Leo Mosselman 651483
Diaken v. dienst
Mw. J. Hartenberg
Lijnie Blaak
Organist
Corné van Doorne
Jaap van Gils
Paaskaars
Tijmen Luijendijk
Anna v Velzen
Lector
Roely Warner
Arina van Vliet
Beamen
Kees de Geus
Ronald van den Hoek
Collecten
1e kerk 2e binnenlandse diaconie
1e kerk 2e toerusting
Collectanten
Gerrit de Bes en Sofie Timmers
Ton Hoffers en Annick v.d. Graaf
Nevendienst
Desiree Bloem en Justin van Oeveren
Lenny v Velzen en Leen Jan vd Meer
Oppas
Rianne v.d. Hoek
Arnoud v Velzen
Welkom
Gerrit de Bes en Joost Kolf
Ton Hoffers en Nel Berkman
Kerkauto
Ruud Sieben 653767
Guus Hartenberg 652264
Bloemen wegbrengen
Janet Hartenberg
Tonny Kleibergen
Koffie-in
Christine vd Raaf en Marlies de Geus
Erna Kraal en Kees de Geus
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

Agenda
5 mrt. Weeksluiting Buitensluis
14.30 uur P.G. afd, dhr. P. Reedijk
15.15 uur Meerzorg afdeling, dhr. P. Reedijk
18.15 uur 1e verdieping, dhr. P. Reedijk
2 maart Moderamen verg. 9.30 uur
5 maart volleybaltoernooi voor jeugdgroepen.
16 maart Catechese
19 maart Veiling 19.30 uur Hoeksteen

Weekbericht kerktelefoon
5 mrt. Fam. J. van de Woude

Schoonmaak Hoeksteen
Roely Warner en Ida Meijer

Rondom eredienst
Collectes van zondag jl.
1e Kerk 2e

Bloemengroet
Schriftlezing

Uit de gemeente
Berichten
Bedankt
Heel erg bedankt voor de mooie kaarten de
hartverwarmende telefoontjes en de bloemen. Na een
slechte start gaat het nu veel beter met mij en ik ben
nog steeds aan het revalideren bij mijn dochter.
Met vriendelijke groet, Mevrouw den Dunnen
Pastorale zorg
Verzoeken om pastorale zorg kunt u melden aan
ds. Elzo Bijl, Zuidzijdsedijk 90, 3264 LJ NieuwBeijerland Tel: 0186-840556,
predikant.gk@kerknumansdorp.nl

Paasproject Kindernevendienst
28 februari
Het voorwerp is een vis:
Liefde is ... doen wat Jezus zegt.
Vandaag gaat het over het verhaal van Simon Petrus
die gaat vissen. Jezus zegt dat hij het net aan de andere
kant van de boot in het water moet gooien. Simon
Petrus is verontwaardigd en protesteert. Uiteindelijk
doet hij toch wat Jezus zegt en zijn net zit vol met
vissen.
e

Liturgisch stuk 3 zondag veertigdagentijd
Deze zondag is het thema van de KND de vis.Dus zo
ook het liturgische themastuk. Vis in grote getale in het
net. Het vissen van mensen, lastige taak........... zeker in
deze tijd
Kinderdienst
Op zondag 28 februari is er weer een kinderdienst. We
beginnen om 15.00u in de hervormde kerk. Het thema is
'vertrouw op God'. Na afloop is er koffie, thee, limonade
en wat lekkers. Welkom! Groetjes: Elly, Marlies,
Marieke, Marjolein en Maaike
Zingen van mooie liederen
In het nieuwe liedboek staan hele mooie liederen, maar
soms met een moeilijke melodie. Om deze liederen toch
“lekker” te kunnen zingen wil Nico van Vliet met u en jou
deze liederen (als ze in de orde van dienst van de
aanstaande zondag staan) oefenen voor de dienst.
Vindt je het leuk om te zingen en niet leuk als een lied
niet lekker loopt meld je dan aan bij Nico of bij mij, dan
krijg je via de mail een uitnodiging, indien van
toepassing, om voor de dienst een lied te oefenen.
Welma van der Ree info@welmavanderree.nl

Gezocht
Wie kan ons helpen aan 1 fietszitje, een achterzitje, voor
een gezin uit Eritrea. Namens de Diaconie, Anja van
Velzen tel.652929

3e zondag veertigdagen tijd
Het project van ZWO en Diaconie in Ghana. Gezonde
groenten op tafel. Tuinders in en rond de stad Tamale in
Noord Ghana hebben het zwaar. Ze moeten groente
telen op onvruchtbare en droge grond en kunnen er
nauwelijks van rondkomen. Om compost te kunnen
maken, verzamelen ze bio-afval in de stad. Dit tegen de
zin van het gemeentebestuur, die dit niet hygiënisch
vindt. De Presbyteriaanse Kerk van Ghana helpt de
tuinders om het bio-afval te verzamelen op een manier
die geen overlast veroorzaakt. De tuinders gebruiken
minder kunstmest en verbouwen meer groenten van
betere kwaliteit. Dankzij de tussenkomst van de
Presbyteriaanse Kerk zijn er in Tamale weer volop verse
groenten te koop en kunnen 800 gezinnen goed leven
van de opbrengst van hun groente tuinen. Wordt
vervolgd…
Catechese 16 maart
De catechesegroep komt op 16 maart bij elkaar. In
tegenstelling tot dat wat in de Driehoek en eerder
aangekondigd is, is er op 2 maart geen catechese! Wij
zien alle jongeren tussen 12 en 15 jaar graag op 16
maart dan werken we verder met het thema 'De Stille
week'. Wij bereiden ons voor op de diensten van Goede
Vrijdag en Paaswake.
Berichten vanuit de GHJR
Youth event 12 maart! Youth Arise is een interkerkelijk
jongerenevenement in de Hoeksche Waard. Het is een
initiatief van verschillende jeugdleiders samen met
jongeren. Youth Arise - thema: More? Wat kun je
verwachten? Muziek van de band: U-Turn, Geloof en
Interactief bezig zijn.
Wanneer? Zaterdagavond 12 maart 2016.
Hoe laat? Zaal open 19:30 uur - Aanvang 20:00 - After
Chat 22:00 uur
Waar? Eendrachtshoeve, Zuid-Beijerland.
Niet onbelangrijk: het is GRATIS.
Gelovig? Zoekende naar God of Jezus? Niet gelovig?
Je bent van harte welkom! We zien je 12 maart in de
Eendrachtshoeve in Zuid-Beijerland. Facebook facebook.com/youtharisehw. Dit is speciaal voor jou!
Wie gaat er mee? Even een berichtje naar Petra 0655776953 of pwpetrajongekrijg@gmail.com
@Church 6 maart
Ben je tussen de 16 jaar en begin 20 dan ben je op
zondag 6 maart bij @Church welkom! We beginnen om
10 uur met ontbijt. Je kunt @Church vinden via de
Margrietstraat in de Buitensluis. Breng gerust
leeftijdsgenoten mee! We zien je graag! Groeten
Anneke van der Schee en Petra Jongekrijg.
Volleybal zaterdag 5 maart
Meedoen kan nog!! Laat zo snel mogelijk van je horen!!
Voor iedereen die al aangegeven heeft mee te spelen
komt de informatie er aan. De teamindeling wordt
gemaakt en over vervoer nagedacht. Afhankelijk van de

indeling is het om 19 uur of om 20 uur aanwezig zijn in
de Sporthal in Heienoord. De prijsuitreiking rond 22 uur.
Op naar een sportieve avond!
Dialoog aan Tafel
U bent van harte uitgenodigd voor Dialoog aan Tafel. Dit
is een goede gelegenheid om elkaar in een
ongedwongen sfeer te ontmoeten, te eten en te praten
over het thema “ Bidden ”. Als u zich tijdens de actie
‘kerkbalans’ hebt opgegeven krijgt u de uitnodiging zo
rond deze tijd in de bus. Hebt u zich nog niet opgegeven
dan bent u ook welkom. Geeft u zich dan nog even op
bij één van de leden van het pastorale team. Een online
inschrijfformulier kunt u ook op onze website vinden. De
opzet van Dialoog aan Tafel is het gezamenlijk eten van
een warme maaltijd waarna we met elkaar in gesprek
gaan. Dialoog aan Tafel begint om 18.30 uur in De
Hoeksteen (welkom vanaf 18.00 uur). Zo rond 21.00 uur
sluiten we de avond af. De avonden zijn 1, 3 en 15
maart. Wij zien ernaar uit U op één van deze avonden te
ontmoeten. Het Pastoraal Team (Elzo Bijl, Petra
Jongekrijg , Hans Brand, Petra v.d. Haar en Leo
Mosselman)
Noteer in uw agenda: VEILING
Zaterdag 19 maart a.s. 19.30 uur houden wij als
actiegroep herinrichting bijzaal een VEILING. Maar wij
kunnen natuurlijk niet zonder u als Gemeenteleden.
Daarom doen wij een oproep voor kavels, u kunt daarbij
denken aan: een diner, een taart, autoritten, ramen
zemen, boottochtjes etc. etc. kortom gebruik uw
talenten!! Na afloop van de veiling is er nog een gezellig
samenzijn onder het genot van een hapje en een
drankje. U kunt de kavels aanbieden via de website
www.gereformeerdnumansdorp.nl of indien u niet in het
bezit bent van een computer via de inschrijfformulieren
die klaarliggen op de tafel in de hal.

Open Huis Israëlproducten
D.V. 5 maart is het weer open huis van Israëlproducten
bij de familie Oudeman, Mozartstraat 2 te Numansdorp.
U bent welkom van 10:00 uur tot 16:00 uur.Graag willen
we u wijzen op het feit dat Israël zowel door het gebed
als door de daad gedragen wordt. Er is voor ieder wat
wils. De koffie of thee staat dan klaar. Margriet den
Ouden
Zingen op Paasmorgen
Ook nu willen wij u weer van harte uitnodigen voor het
te vormen “Paaskoor”. Op Paaszondagmorgen de
bewoners van “De Buitensluis” wakker zingen. Wat is er
mooier en……..Ze waarderen het zo ! Wees daarom
welkom om 7.30 uur in de hal. Na afloop staat het
Paasontbijt ook weer voor u klaar. Namens de
bewoners…….heel veel dank. Theo Speelman

Aan / Afmelden digitale weekbericht:
Ger. kerk: weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl
Informatie Hervormde kerk: zie weekbericht HK

