Weekbericht
Jaargang 22 nummer 12
20 maart 2016 – 27 maart 2016
Vandaag 20 mrt. Aanvang 9.30 uur
6e zondag veertigdagentijd / Palmpasen

Zondag 27 mrt. 2016
Pasen mmv. Keruchma

aanvang 10.00 uur ivm zomertijd
Voorganger
Ds. E. Bijl
Ouderling v. dienst
Jack v.d. Bosch 654258
Diaken v. dienst
Anja van Velzen
Organist
Jaap Dekker
Paaskaars
Ruben de Geus
Lector
Leen Jan v.d. Meer
Beamen
Aad Meijer en Jelle v.d. Graaf
e
e
Collecten
1 kerk 2 kerk in actie
Collectanten
Henk van Velzen en Lise van Velzen
Nevendienst
Anita Prooi en Yara Mesman
Oppas
Marlies de Geus
Welkom
Henk van Velzen en Guus Hartenberg
Kerkauto
Pieter v.d. Meer 651642
Bloemen wegbrengen
Nel Groeneweg
Koffie-in
Coby Kolf en Kees de Geus
Koster
Kerkelijk bureau
Cor Leijdens
Piet Verbaas
beheerder.gk@kerknumansdorp.nl
kb.gk@kerknumansdorp.nl
Inleveren berichten voor Weekbericht voor donderdag 18.00 uur

Agenda
25 mrt. Buitensluis. Viering Heilig Avondmaal
e
1 verdieping 14.30 uur ds. Elzo Bijl
26 mrt. Buitensluis. Paasfeest viering
Grote zaal aanvang 15.00 uur Dhr. P. Reedijk
LET OP: DE AANVANG KERKDIENST MET PASEN IS
10.00 UUR
Voor de diensten in de stille week zie de aparte
uitnodiging.
Weekbericht kerktelefoon
26 mrt. Fam. W.A. Notendoom
Schoonmaak Hoeksteen
Gerti v.d. Stel en Annie Gillesse

Rondom eredienst
Collectes van zondag jl.
1e Kerk € 77,85 2e Diaconie € 73,50
Bloemengroet
Chris Melles
Schriftlezing zondag a.s.
Lukas 19: 28 - 42

Uit de gemeente
60 jarig huwelijk
27 mrt. Fam. J.H. Hanse, Goudenregenstraat 15,
3281CH
Zieken
Mevrouw A. in ’t Veld-de Geus is woensdag aan haar
heup geopereerd in het Ikaziaziekenhuis in Rotterdam.
De operatie is goed verlopen, maandag wordt mevrouw
In ’t Veld overgebracht naar Intermezzo, het zorghotel
van Ikazia.

Berichten
Pastorale zorg
Verzoeken om pastorale zorg kunt u melden aan
ds. Elzo Bijl, Zuidzijdsedijk 90, 3264 LJ NieuwBeijerland Tel: 0186-840556,

Ds. C.D. van Alphen, Numansdorp
Jan Blom 653195
Anja van Velzen
Jaap Dekker
Joost Luijendijk
Ina Hobbel
Aad Meijer en Yara Mesman
1e kerk 2e jeugdwerk
Aad Hobbel en Govert Beekman
Allen
Marlies de Geus
Aad Hobbel en Ria Wolfs
Martin Luijendijk 680757
Lijnie Blaak
Arina van Vliet en Ageeth Verweij
Weekbericht
Priscilla de Regt en Wim Kleibergen
weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl

predikant.gk@kerknumansdorp.nl
Paasproject Kindernevendienst
Het voorwerp is een voetstap:
Liefde is .. Jezus volgen. Het is niet een voetstap die stil
staat, maar een voetstap in beweging. Zo mogen wij ook
in beweging komen, achter Jezus aan. Als je veel van
Jezus houdt wil je hem volgen.
e
Liturgisch stuk 6 zondag veertigdagentijd
Jeruzalem is bijna bereikt. Jezus stuurt twee van zijn
leerlingen erop uit om een veulen te halen dat nog
nooit door iemand bereden is. In wat volgt wordt het
beeld getekend van de Messiaanse koning onderweg
naar Jeruzalem, stad van de vrede. Lucas vertelt hoe
Jezus huilt bij het zien van de stad. Er is sprake van
een intens verdriet omdat in de stad van de vrede, die
vrede ver te zoeken is.
Op deze zesde zondag van de veertigdagentijd horen
we hoe vele voeten zich haasten om getuige te zijn van
Jezus' intocht in Jeruzalem. Feest en verdriet mengen
zich. Tussen de stenen van de stad glinsteren de
tranen........ Schoenen aan om met Hem op weg te gaan
Die ons voorgaat naar de ander
Ons voorgaat naar Leven
Juichen om de Koning op een ezel die komt redden
Tranen vanwege vrede die nog niet zal zijn
God, Sterk ons verlangen naar wat vrede brengt.
Liturgisch stuk stille week
In de week voor Pasen spreken de liturgische stukken
voor zich. Aankomende week staat in het teken van de
kruisiging dat ziet u terug in de stukken op de kansel.
De avonden van de gebeden zijn ingetogen en is er
geen liturgisch stuk.
De Paaskaars: SAMEN
Vijf kleurige figuren, de vijf werelddelen symboliserend.
We hebben 1 wereld, die we samen zonder grenzen
barmhartig delen.

Paaskaarten
Palmzondag willen we kaarten tekenen voor de
vreemdeling in ons dorp. Wilt u s.v.p. u naam op de
kaarten schrijven. Dat ook deze mensen zich hierdoor
een klein beetje thuis mogen voelen in ons dorp.
Uw diaconie
ZWO 6e zondag veertigdagen tijd
De karite- of sheaboom levert kostbare vruchten,
karitenoten. De boter die van deze noten wordt
gemaakt, gebruiken de Ghanese vrouwen in de keuken,
maar is ook de basis van allerlei verzorgingsproducten,
van massageolie tot voedende handcrème. Met hulp
van de landbouwgroep van de Presbyteriaanse kerk
leren de vrouwen hoe ze de noten kunnen verwerken op
een manier die goed is voor hun gezondheid en voor het
milieu. Met de opbrengst van de karitenoot kunnen de
vrouwen in Ghana beter in hun levensonderhoud
voorzien en daar profiteert het hele gezin van! Dit is het
einde van ons ZWO, diaconie project. We hebben
Ghana in deze veertigdagentijd iets beter leren kennen.
- Volgende week zondag 20 mrt Palmzondag is de
tweede collecte bestemd voor een beter inkomen voor
Ghanese boerinnen Het klimaat verandert. Dat merken
we ook in Nederland, bijvoorbeeld aan hevige stormen
of zware regenbuien. Maar echt last hebben wij er nog
niet van. In een land als Ghana is dat anders, Vooral in
het noorden. Door de extreme droogte wordt het steeds
moeilijker om voedsel te verbouwen. De vrouwen
verzamelen daarom karitenoten. Ze maken er boter van
om te verkopen op de markt. De kerk van Ghana helpt
de vrouwen daarbij. De landbouworganisatie van deze
kerk geeft trainingen, leert nieuwe methodes aan om de
noten te verwerken en zorgt voor kleine fabriekjes waar
ze de boter kunnen maken. Kerk in Actie ondersteunt de
kerk van Ghana bij hun werk. Wij willen volgende week
in de collecte geven aan de werelddiaconale projecten
van Kerk in Actie
Spaarpotjes
e
Wilt u/jij, 1 Paasdag, het spaarpotje voor ons, ZWO
diaconie project, meenemen naar de kerk.
The Passion 2016
Wij nodigen u uit om op donderdag 24 maart om 20.25
uur, na de avonddienst in De Hoeksteen, gezamenlijk
te kijken naar The Passion vanuit Amersfoort. Na de
kerkdienst zorgen wij voor koffie en thee met een stukje
paasbrood. Na afloop van de uitzending kunnen we nog
even napraten onder het genot van een hapje en een
drankje.
Het pastorale team
Plexat do 24 maart 20.00 The Passion
Plexat is er voor de jeugd van 12 – 16 jaar. In januari
gingen we bowlen, in februari hadden we een
spelletjes/sjoelavond en in maart een dropping.
Donderdag 24 maart a.s. verzamelen we om 20.00 bij
Pieter. We gaan dan samen The Passion kijken. Kom je
ook? Voor meer info stuur een mail naar
erisplexat@hotmail.com of doe een berichtje naar 06200 55 013 (Hanja).
Pieter van der Meer en Hanja Slabbekoorn
Verzoeknummers Zin-g-in
Zondagmiddag 3 april is er wederom een Zin-g-in
dienst. Misschien heeft u / heb jij wel een lied dat u dan
graag zou horen en zingen!
Stuurt u deze verzoeken gerust via email aan:
zinginteam.hk@kerknumansdorp.nl of geef ons a.s.
zondag een briefje. We proberen verzoeken in een van
de komende diensten op te nemen. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet, De Zin-g-in Commissie
PCOB afdeling Cromstrijen
Onder leiding van Ds. C.D. van Alphen uit Numansdorp
vieren wij vandaag Pasen. Voorafgaande aan het
programma (aanvang +/- 14.00 uur) van deze middag
wordt er door het bestuur aan de leden een (Paas)
lunch aangeboden. Datum : dinsdag 22 maart 2016
Aanvang lunch 13.00 uur, inloop vanaf 12.30 uur
Locatie : De Schaapskooi, Kerkstraat 18, 3286 AK
Klaaswaal
Toegang gratis, er is een collecte tijdens de pauze.
U en Uw gasten zijn hierbij van harte welkom. Voor
informatie : Johan van Antwerpen, tel.: 0186-654361
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
Landelijke Ontmoetingsdag Kracht in kanker
Op za. 9 apr. vindt de 6e Landelijke Ontmoetingsdag
van de stichting Als kanker je raakt plaats. Er wordt een
gevarieerd programma aangeboden, waarin toerusting,
ontmoeting en muziek elkaar afwisselen. De dag wordt
gehouden in Leerhotel Het Klooster, Daam
Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort.
Het thema voor deze dag, waarin we iedereen die door
kanker is geraakt willen bemoedigen, troosten en
ondersteunen is: Kracht in kanker. De presentatie is in
handen van Rob Favier en muzikale medewerking wordt
verleend door Elise Mannah. In het ochtendprogramma,
dat begint om 10.30 uur, wordt het thema ‘Kracht in
kanker’ belicht vanuit een medische en pastorale
benadering. Sprekers zijn Dr. Fransien Croon-de Boer,
internist-hematoloog, Ikazia Ziekenhuis Rotterdam en
Ds. Arie van der Veer, ervaringsdeskundige en mede
auteur van het boek ‘Als kanker je raakt’.
In de lunchpauze wordt een heerlijke lunch geserveerd
en is er ruimte elkaar te ontmoeten. Het middag
programma begint om 14.00 uur en daarin zal het
dagthema in verschillende workshops verder worden
uitgewerkt. Meer informatie omtrent deze workshops
vind je op onze website. Wil jij deze dag aanwezig zijn?
Je laten bemoedigen? Anderen ontmoeten, die ook
geraakt zijn door kanker? Meld je dan aan via onze
website: www.alskankerjeraakt.nl. Deelname is gratis.
80 plus-lezing
Donderdagmiddag kwamen er rond de 30 leden van de
hervormde en de gereformeerde kerk naar de Voorhof.
Vrienden werden meegenomen. De middag is een
succes geworden. De aanwezigen hebben, zoals ze dat
zelf zeiden, genoten van de lezing: Het ontstaan van de
Hoeksche Waard. Aan het eind van de middag heb ik
gevraagd of de aanwezigen het op prijs zouden stellen
als er meer middagen voor 80-plussers gehouden
werden en iedereen stak zijn hand op. Ik ga hier verder
mee aan de slag, maar eerst moet er geëvalueerd
worden. Het was leuk om mijn inzet te geven door
middel van de kerkveiling.
Elza van Dorsser-Benne
Aan / Afmelden digitale weekbericht:
Ger. kerk: weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl
Informatie Hervormde kerk: zie weekbericht HK

