Weekbericht
Jaargang 22 nummer 10
6 maart 2016 – 13 maart 2016
Vandaag 6 mrt. Aanvang 9.30 uur Zondag 13 mrt. 2016
e
4e zondag veertigdagentijd / biddag
5 zondag veertigdagentijd
Voorganger
Mw. A. Klavers- Bras, Spijkenisse
Mw. Ds. J.E. Folbert, Rotterdam
Ouderling v. dienst
Leo Mosselman 651483
Petra v.d. Haar 652643
Diaken v. dienst
Lijnie Blaak
Anja van Velzen
Organist
Jaap van Gils
Chris Melles
Paaskaars
Anna van Velzen
Esmee v.d. Hoek
Lector
Arina van Vliet
Marion Warner
Beamen
Ronald v.d. Hoek en Wendy Prooi
Ronald v.d. Hoek en Govert Beekman
e
e
Collecten
1e kerk 2e toerusting
1 kerk 2 diaconie
Collectanten
Ton Hoffers en Annick v.d. Graaf
Liske Sieben en Jesper Sieben
Nevendienst
Lenny v. Velzen en Leen Jan v.d. Meer
Janina Lodder en Jelle v.d. Graaf
Oppas
Arnoud v. Velzen
Michelle de Regt
Welkom
Ton Hoffers en Nel Berkman
Liske Sieben en Petra v.d. Graaf
Kerkauto
Guus Hartenberg 652264
Martin Luijendijk 680757
Bloemen wegbrengen
Tonny Kleibergen
fam. van Vliet
Koffie-in
Erna Kraal en Judith van Oeveren
Tonny Kleibergen en Ageeth Verweij
Kaarten:
Ageeth Verweij
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 voor donderdag 18.00 uur
Agenda
11 mrt. Spirit en Gideonsbende
12 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
16 mrt. Catechese
19 mrt. Veiling 19.30 uur Hoeksteen

Weekbericht kerktelefoon
12 mrt. Wim Kleibergen

Schoonmaak Hoeksteen
Ida Meijer en Alie Luijendijk

Rondom eredienst
Collectes van zondag jl.
1e Kerk € 138,15 2e Binnenlandse diaconie € 112,50
Zendingsbusje jan. en febr. € 48,50

Bloemengroet
Mw. A. in ‘t Veld

Schriftlezing
e

e

1 Psalm 42, 2 Lucas 22: 39-46

Uit de gemeente
Berichten
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
Het voorwerp is een vraagteken:
Liefde is ... soms moeilijk.
Je kunt vragen hebben bij moeilijke dingen die
gebeuren. Er zijn niet altijd antwoorden. Jezus krijgt ook

niet altijd antwoord van zijn Vader. Maar er gebeurt wel
iets anders: er komt een engel uit de hemel om Hem
kracht te geven. God laat Jezus zien dat hij niet alleen
is. Dit mogen wij ook weten: wat er ook gebeurt, God is
bij je en wil je helpen.
e
Liturgisch stuk 4 zondag veertigdagentijd
Op deze vierde zondag van de veertigdagentijd is het
thema van de KND een ? Voor het liturgische stuk
hebben we gekozen voor een vraagteken met bloemen.
Het hele leven is een vraagteken maar het geloof kleurt
het vraagteken prachtig in met mooie paarse bloemen
die door het roze doorschijnen naar het Witte van
Pasen
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
ZWO 4e zondag veertigdagen tijd
Het project van ZWO en Diaconie in Ghana
Moslim-Christen. In Ghana wonen zowel christenen als
moslims. Het zuiden is vooral christelijk, want ooit
voeren de Europese handelaren hier langs de kust.
Vanuit Noord Afrika kwam de islam langzamerhand
binnen. De meeste mensen in Noord Ghana zijn moslim
geworden. Christenen en moslims konden jarenlang
vreedzaam naast elkaar wonen. De laatste jaren komt
er echter meer spanning vanwege de komst van zowel
islamitische als christelijke fundamentalistische groepen.
De Presbyteriaanse kerk is actief betrokken bij de

dialoog tussen christenen en moslims en zet zich in voor
onderlinge verdraagzaamheid.
Aangepaste gezinsdienst
Zondag 13 mrt zal in de Eendrachtskerk in ZuidBeijerland weer een aangepaste gezinsdienst gevierd
worden. Aanvang 10.00 uur. De voorganger is ds.
Jelbert Versteeg en de Kanjerkids zullen voor ons en
met ons zingen. Iedereen heel hartelijk welkom.
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. 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
Beste jongens en meisjes
Op zaterdag 19 maart hebben we een gezellige
Paasmiddag voor jullie in de Voorhof. (voor kinderen
van 4 t/m 12 jaar) Dat is bij de Hervormde kerk in
Numansdorp. De middag begint om 15:15 uur en om
18:00 uur mag je weer opgehaald worden. We gaan
kijken en luisteren naar een voorstelling van Matthijs
Vlaardingerbroek. Het thema van deze middag is
Pasen. En daarna gaan we gezellig eten met elkaar.
Geef je zo snel mogelijk op om zeker te zijn van een
plaatsje bij dit leuke optreden! Maar uiterlijk voor 12
maart. Mail naar paasmiddag@hotmail.com, en vermeld
je naam en je leeftijd en het mobiele telefoonnummer
van je vader of moeder. Tot dan!
Het team van de Paasmiddag
Dialoog aan Tafel
Wilt u nog meedoen aan Dialoog aan Tafel? Geen
probleem, er is nog plaats. Dinsdag 15 maart is onze
laatste avond.
Bel Leo Mosselman op 651483 of stuur een e-mail naar
l.mosselman@planet.nl, dan wordt de uitnodiging
alsnog bij u thuis gebracht. U kunt zich natuurlijk ook
aanmelden bij een van de andere leden van het
pastorale team of via onze website.
Het Pastoraal Team (Elzo Bijl, Petra Jongekrijg, Hans
Brand, Petra v.d. Haar en Leo Mosselman)
Noteer in uw agenda: VEILING
De datum van de veiling nadert in een rap tempo. Heeft
u er ook al zin in? Wij als actiegroep wel! Er zijn al
leuke kavels ingezet, zoals een minuut winkelen bij de
Plus, een overnachting in een Bed & Breakfast, een 3
gangen diner in Tapperij 32, Senseo koffiezetapparaat,
diverse stadswandelingen met gids, diverse etentjes,

kortom hou de website
www.gereformeerdnumansdorp.nl in de gaten.
Er kunnen er nog steeds kavels ingezet worden. Na
afloop van de veiling is er nog een gezellig samenzijn
met een hapje, een drankje en livemuziek. Zangeres
Door verzorgt de muzikale achtergrond muziek. Inloop
vanaf 19.30 en Aanvang veiling 20.00 uur.
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
College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters is blij te kunnen
vermelden dat Meine v.d. Graaf en Bert Morsink het
College komen versterken. Helaas stopt Fred
Mosselman met zijn werkzaamheden voor de C.v.K.
Opknappen toiletgroep
Na bijna 40 jaar is de toiletgroep dringend aan een
opknapbeurt toe. We gaan van de huidige
damestoiletten een herentoilet en een urinoir maken.
Het huidige herentoilet wordt een damestoilet en het
invalidetoilet wordt een damestoilet en een
dames/invalidetoilet. Alle toiletten worden hangtoilet makkelijker om schoon te maken. Zowel de vloer als de
achterwanden worden opnieuw betegeld. Dit alles zal op
korte termijn worden gerealiseerd. Zondag kunnen de
tekening van de renovatie alsmede de monsters van de
vloer - en achterwandtegels bekeken worden.
Bert Morsink en Jan Blom
Pluspakketten
Wij hebben weer heel veel mensen blij kunnen maken
met een pluspakket. Zowel gereformeerde als
hervormde gemeente hebben met z'n allen veel zegels
gespaard. Hartelijk dank daarvoor.
Uw diakonie
Lezing voor 80 plussers
Twee jaar terug, tijdens de kerkveiling heeft één van de
aanwezigen een lezing voor 80 plussers gekocht. Hij
betaalde € 80,00 aan de kerk en ik geef de lezing gratis.
Zo werkt dat bij de veilingen die de kerk organiseert om
op een leuke manier extra geld in de portemonnee te
krijgen. Graag nodig ik u uit. Komt u ook. U mag iemand
meenemen. En de leeftijd van 80 jaar of ouder is meer
een richtlijn.
Wat wordt u aangeboden? Een lezing met “dia’s” over
“Het ontstaan van de Hoeksche Waard.”
De lezing is in de Voorhof op donderdag 17 maart, om
13.30 uur. Vanaf 13.00 uur inloop met koffie, thee en
iets lekkers. Sluiting 15.00 uur. De lezing is al betaald.
“De kerk” is blij u dit aan te kunnen bieden. U mag de
koffie, thee of appelsap wel betalen. Er staat een potje.
En daar mag ook iets extra’s in gestopt worden, als u
het een leuke middag vond.
U kunt zich aanmelden: edorsser@xs4all.nl
Of tel: 0186 65 38 39
Hartelijk welkom! Allen!
Elza van Dorsser-Benne
Aan / Afmelden digitale weekbericht:
Ger. kerk: weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl
Informatie Hervormde kerk: zie weekbericht HK

