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Vandaag 24 apr. Aanvang 9.30 uur Zondag 1 mei 2016
Ds. J. Schep, Zuidland
Ds. E. Bijl
Hans Brand 652246
Jan Blom 653195
Anja van Velzen
Jan Wolfs
Johan den Hoed
Paul Rotscheid
Tijmen Luijendijk
Anna v Velzen
Welma van de Ree
Anneke van der Schee
Kees de Geus en Govert Beekman
Ronald vd Hoek en Justin van Oeveren
1e kerk 2e missionair werk en
Collecten
1e kerk 2e eredienst en kerkmuziek
kerkgroei
Ronald v.d. Hoek en Eline van der
Collectanten
Gerrit de Bes en Justin van Oeveren
Hoek
Nevendienst
Desiree Bloem en Paul Sieben
Janina Lodder en Jordi Leunisse
Oppas
Liske Sieben
Arnoud v Velzen
Welkom
Ronald v.d. Hoek en Frans de Vos
Gerrit de Bes en Joost Kolf
Kerkauto
Pieter v.d. Meer 651642
Martin Luijendijk 680757
Bloemen wegbrengen
Tonny Kleibergen
fam. Van Vliet
Koffie-in
Anneke van Duin en Coby Kolf
Janet Hartenberg en Heleen
Mosselman
Kaarten
Ageeth
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
Voorganger
Ouderling v. dienst
Diaken v. dienst
Organist
Paaskaars
Lector
Beamen

Agenda
30 apr. 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
Weekbericht kerktelefoon
30 apr. Fam. A.J. Hartenberg
Schoonmaak Hoeksteen
Ina Hobbel en Liske Sieben

Rondom eredienst
Collectes van zondag jl.
1e Kerk € 91,10, 2e Eredienst en toerusting € 73,65
Bloemengroet
Nel Berkman
Schriftlezing zondag a.s.
e
e
1 I Corinthe 15: 1-10a, 2 Lucas 24: 13-35

Uit de gemeente
Bedankt!
Ik wil iedereen bedanken voor de belangstelling, kaarten
en de bloemen van beide kerken die ik mocht
ontvangen tijdens mijn ziekenhuis opname en
thuiskomst. Het gaat gelukkig nu weer goed!
Groeten, Wim Schelling.
Ziek
Afgelopen maandag is Jo Leeuwenburgh opgenomen in
het ziekenhuis. Naar alle waarschijnlijkheid is hij dit
weekend weer thuis. Als u hem een kaartje wilt sturen
dan graag naar zijn huisadres : Rozenlaan 25, 3281 CR
Numansdorp.

50 jaar getrouwd
26 april, de heer en mevrouw Schoonenberg,
Mendelssohnstraat 1, 3281VH
45 jaar getrouwd
27 april, de heer en mevrouw Van Nugteren, Weth. vd
Veldenweg 17, 3281 AN
29 april, de heer en mevrouw Schelling, Zijlstraweg 46,
328 AX
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

Berichten
Driehoek zomer uitgave.
De nieuwe Driehoek komt medio mei weer uit. U kunt
uw kopie inleveren tot 1 mei a.s. We hopen op veel
artikelen om er weer een mooi blad van te kunnen
maken.
Aangepaste gezinsdienst
Vanmiddag 24 april zal in de hervormde Lambertuskerk
in Strijen weer een aangepaste gezinsdienst gevierd
worden. Aanvang 15.00 uur. Thema : FEEST!!
Voorganger is ds. W. Hordijk uit 's-Gravendeel en het
koor Samen op Weg uit Heinenoord zal voor ons en met

ons zingen tot eer van God. Iedereen heel hartelijk
welkom.

meer informatie of voor vervoer: Petra J. 06-55776953
of Petra vd H. 0186-653643

PCOB afdeling Cromstrijen
Emerituspredikant en publicist Dr. Piet Schelling komt
dinsdag 26 april 2016 naar De Hoeksteen te
Numansdorp. Piet Schelling komt spreken over het
thema “Ziekte en gezondheid in relatie tot geloven”.
Datum : dinsdag 26 april 2016
Aanvang : 14.00 uur, zaal open 13.30 uur
Locatie : De Hoeksteen, Roerdompsingel 104, 3281 JH
Numansdorp. Toegang gratis, tijdens de pauze is er een
collecte. U en Uw gasten zijn hierbij van harte welkom.
Voor meer informatie : Johan van Antwerpen, tel.: 0186654361

@Church
De eerstvolgende @Church is op 15 mei om 10.00 uur!
Ben je tussen 16 en begin 20 dan nodigen we jou uit om
met leeftijdsgenoten in gesprek te gaan. Kom eens
langs want het is uitdagend, serieus en vooral gezellig!
Via de zijingang van de Buitensluis in de Margrietstraat
kom je binnen bij @Church. We beginnen om 10.00 uur
met ontbijt. Ben je al meer geweest bij @Church? neem
dan gerust je vriend(inn)en mee er is ruimte genoeg. Wij
zien je graag 15 mei, TOT DAN! Anneke en Petra.

Mededeling
Op woensdag 11 mei a.s. hopen ds. R. ten Napel en de
heer Hugo Snaaijer als visitatoren van de Protestantse
kerk / classis Barendrecht ons te bezoeken. Deze
bezoeken vinden normaliter eens per 4 jaar plaats, maar
bij ons is dat al bijna 8 jaar geleden. Visitatoren komen
met het doel te informeren, te luisteren en te leren over
hoe het gaat met ons als gemeente. Het programma
van dit bezoek is als volgt: 's Middags praten zij met de
predikant. 's Avonds van 19:00 uur tot 19:30 bent U van
harte uitgenodigd om met de visitatoren in gesprek te
gaan in onze kerk “de Hoeksteen”. Want juist u kunt ook
vertellen hoe het gaat in de gemeente! Van 19:30 tot
20:00 spreken zij met de kerkenraad en vanaf 20:00 uur
komt daar ook de predikant bij. Na afloop van de
visitatie brengen de visitatoren verslag uit van hun
bezoek aan de classis met een kopie aan ons.
Jack van den Bosch / scriba.
Bijzondere catechese in mei
De catechesegroep (12-16 jaar) komt na de vakantie op
woensdag 11 mei bij elkaar. Vanwege het
visitatiebezoek in de kerk verhuizen we voor één keer
naar de 'Buitensluis'. Je vindt ons dan via de zij-ingang
van de Margrietstraat (dus niet bij de hoofdingang naar
binnen!). Voor deze bijzonder catecheseavond nodigen
wij alle ouders, opa en oma’s en eventuele ooms en
tantes ook uit. Samen met de jongeren zullen we er dan
een leerzame, gezellige en creatieve catecheseavond
van maken. Wij gaan er vanuit dat alle jongeren op deze
avond aanwezig zijn. Mocht u meekomen dan graag
even een berichtje naar één van ons. We starten om
19.00 uur, bent u iets later vanwege het visitatiebezoek
is dat geen probleem en u bent dan alsnog van harte
welkom. Tot dan! Anneke 0186 653176, Ina 0186
654382 en Petra 06- 55776953.
FOEG in de meivakantie
De laatste zaterdag van de meivakantie 7 mei is het
weer tijd voor Film, Ontmoeten, Eten&Gezelligheid.
Vanwege de vakantie deze keer een film voor jong en
oud! De film is Nederlands ondertiteld. Kom gezellig film
kijken en samen eten! een leuke afsluiting van de
vakantie. Vanaf 16.00 uur is iedereen welkom, 16.30 uur
begint de film. Na de film eten we gezamenlijk een
eenvoudige maaltijd. Van tevoren opgeven dat je/u komt
mag maar is niet noodzakelijk. Een vrijwillige bijdrage
vanwege de onkosten. is altijd welkom. Nodig gerust
buren, familie of vriend(inn)en uit voor FOEG! Voor

Jeugddag
Op 2 juli 2016 is er weer een jeugddag! Ben jij tussen de
12 en 18 jaar? Schrijf het dan alvast in je agenda. Het
zal duren van ongeveer 9:00-19:00 uur. Wat we precies
gaan doen blijft nog even een verrassing, maar we
kunnen jullie al wel vertellen dat we er met elkaar weer
een gezellige dag van gaan maken. Groeten,
Ds. Coen van Alphen, Petra Jongekrijg en Jacintha van
der Mark

App Kerkdienst gemist
Onze kerk zendt al geruime tijd Kerk TV uit van de
diensten. Hiervoor heeft u een inlognaam en
wachtwoord nodig. Deze kunt u aanvragen door op de
site van kerkdienstgemist.nl. je aan te melden.
De aanvraag kan enkele dagen duren. Om de Kerk TV
te bekijken via je smartphone of Ipad is er nu een App
beschikbaar. Vanaf 6 april kunt u bij de Play store van
Google en Apple een nieuwe(re) versie installeren,
waarin je de inloggegevens van je kerkdienst gemist
account kunt zetten. Mocht je vragen hebben mail dan
info.gk@kerknumansdorp.nl, met vriendelijke groeten,
camerateam en Jan Blom

Theologische Vorming Gemeenteleden Rotterdam
Op woensdagavond 11 mei 2016 is er een openbare
lessenavond voor Theologische Vorming
Gemeenteleden Rotterdam in de Hoeksteen, Rivierweg
15, Capelle aan den IJssel. Aanvang 19.30 uur. Wilt u
gratis kennismaken met de 3-jarige basiscursus? Meld
u aan bij Mevr. M. Bezemer-Rietveld, C. Huygenslaan
209, 3351 xb , Papendrecht. tvgrotterdam@online.nl
Folder en studiegids verkrijgbaar! Telefonische info: Mw.
M. Koole-Godeschalk, 0167-536671
Aan / Afmelden digitale weekbericht:
Ger. kerk: weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl
Herv. Kerk: weekbrief.hk@kerknumansdorp.nl
Informatie Hervormde kerk: zie weekbericht HK

