Weekbericht
Jaargang 22 nummer 19
8 mei 2016 – 15 mei 2016
Vandaag 8 mei

Aanvang 9.30 uur

Voorganger
Ds. H.J. van Laren, Den Haag
Ouderling v. dienst
Jack v.d. Bosch 654258
Diaken v. dienst
Lijnie Blaak
Organist
Jaap Dekker
Paaskaars
Anna van Velzen
Lector
Hugo Beekman
Beamen
GertJan de Regt en Jelle v.d. Graaf
e
e
Collecten
1 kerk 2 diaconie
Collectanten
Henk van Velzen en Lise van Velsen
Nevendienst
Judith v Oeveren en Ben v Velzen
Oppas
Esther vd Meer en Wendy Prooi
Welkom
Henk van Velzen en Guus Hartenberg
Kerkauto
Bert Warner 652197
Bloemen wegbrengen
Nel Groeneweg
Koffie-in
Erna Kraal en Judith van Oeveren
Koster
Kerkelijk bureau
Cor Leijdens
Piet Verbaas
beheerder.gk@kerknumansdorp.nl
kb.gk@kerknumansdorp.nl
Inleveren berichten voor Weekbericht voor donderdag 18.00 uur

Zondag 15 mei 2016

Pinksteren
Ds. A.S.J. Smilde, Dordrecht
Hans Brand 652246
Anja van Velzen
Jaap van Gils
Joost Luijendijk
Liske Sieben
Ronald v.d. Hoek en Govert Beekman
e
e
1 kerk 2 zending
Eddy van Holten en Annick v.d. Graaf
Rianne vd Hoek en Wendy Prooi
Desiree Bloem
Eddy van Holten en Netty van Holten
Guus Hartenberg 652264
Lijnie Blaak
Tonny Kleibergen en Kees de Geus
Weekbericht
Priscilla de Regt en Wim Kleibergen
weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl

Agenda
11 mei Theologische Vorming Gemeenteleden
11 mei Kerkenraad
14 mei Pinksterdienst Buitensluis
Weekbericht kerktelefoon
14 mei Fam. A. Bervoets
Schoonmaak Hoeksteen
Lijnie Blaak en Priscilla de Regt

Rondom eredienst
Collectes van zondag jl.
e
e
1 € 118,55 2 € 99,60
Bloemengroet
Mw. In ‘t Veld
Schriftlezing zondag a.s.
Makkabeeen 11: 30-38 en Handelingen 1: 11-26

Uit de gemeente
Jarige
10 mei: Mw. C.S. Hartman-Sanderse, Bernhardstraat
54, 3261BE
11 mei: Dhr. J.H. Hanse, Goudenregenstr. 15, 3281CH
15 mei: Mw. J.C. v.d. Giesen-Vijfvinkel, Ben. Molendijk
4, 3281LP
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
Bedankje
We willen iedereen bedanken voor de kaarten die wij
hebben gekregen toen we 45 jaar getrouwd waren.
Groeten van Cees en Nel Schelling.

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.
PINKSTERDIENST.
A.s. zaterdag 14 mei wordt er de Pinksterdienst
gehouden in de Grote Zaal van “de Buitensluis”.
Ieder van harte welkom. Aanvang; 15.00 uur.
Inloop vanaf 14.30 uur Medewerking wordt verleend
door:
·
Koor Onderling Genot uit Westmaas.
·
Organist: M.G.J.Terlaak.
·
Voorganger Dhr. P.Reedijk.
ZWO
Volgende week zondag 15 mei is de tweede collecte
bestemd voor de zending (Pinksterzending) Meer
jongeren in Rwandese Kerk In de Presbyteriaanse Kerk
in Rwanda zijn jongeren volop actief. Ze delen hun

geloof op een bijbelclub, Geven leiding aan kerkelijke
activiteiten of doen mee met een muziekgroep. Ook
biedt de kerk hen kansen. Via solidariteitsgroepen
krijgen ze ondersteuning om een beroepsopleiding te
volgen of om een eigen onderneming te starten. Doel
van al deze activiteiten is om jongeren betrokken te
houden bij de kerk. Want net als in Nederland verlaten
steeds meer jongeren de kerk, bijvoorbeeld als zij
verhuizen voor studie of werk of omdat ze overstappen
naar een pinksterkerk. Door activiteiten voor de
jongeren te organiseren die zij zelf moeten dragen,
krijgen de jongeren nu een echte eigen plek in de
gemeente. Bovendien worden ze uitgedaagd om na te
denken over hun toekomst in hun eigen woonplaats. Zo
leren ze de kerk beter kennen en neemt hun
betrokkenheid toe. De collecte-opbrengst is onder meer
bestemd voor het trainen van jeugdleiders en
predikanten van 600 (huis)gemeenten en het
ontwikkelen en produceren van liturgieboekjes voor
zondagsschool en kinderdiensten van deze gemeenten
en voor andere zendingsprojecten van Kerk in Actie
wereldwijd.
Kerk voor Jou
Zondag 22 mei is het weer tijd voor een leuke Kerk voor
Jou dienst. Het thema is: voor wie kan jij een naaste
zijn? Is dat een moeilijke vraag ? Kom dan zeker eens
luisteren. We beginnen om 10.00 in de Hervormde Kerk
en de voorganger is Ds den Braber. Tot dan.
KvJ commissie, Edwin en Anne-Marie Mallegrom,
Jacintha vd Mark en Arnoud van Velzen
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
@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.
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.
Als kanker je raakt

Op zaterdag 28 mei a.s. organiseert de stichting Als
kanker je raakt een ontmoetingsdag voor jongeren (1217 jaar) die geraakt zijn door kanker. Het is de eerste
keer dat deze dag georganiseerd wordt. Initiatiefnemers
zijn docente Noreen Hartlooper en predikant Sijbrand
Alblas. Op jonge leeftijd hebben zij zelf kanker gehad.
Sijbrand Alblas: 'Als je al jong geraakt wordt door kanker
heb je geen idee wat je overkomt en je weet al helemaal
niet hoe je ermee om moet gaan. Wij willen met deze
jongeren in gesprek gaan op een manier die bij hen
past.' Noreen Hartlooper voegt toe: 'Het is niet de
bedoeling dat het een heel zware dag wordt. Jongeren
moeten ook zin hebben om te komen. We houden de
dag in een strandtent en sluiten de dag af met een
activiteit. We bouwen dan samen op het strand een
grote vlieger en hopen dat die ook echt de lucht in gaat.'
Ook het geloof komt ter sprake op deze dag. Sijbrand
Alblas: 'Als je gelooft, is het niet persé makkelijker om
met kanker om te gaan. Maar je kunt er wel moed uit
putten. Zelf heb ik dat in elk geval zo ervaren.'
De locatie is Strandpaviljoen Paal 14, Zeezijde 7 in
Katwijk. De dag begint om 11 uur en duurt tot 17.00 uur.
Deelname is gratis.
Meer informatie is te vinden op www.alskankerjeraakt.nl
en opgeven kan via young@alskankerjeraakt.nl
Contactpersoon: Sijbrand Alblas,
sijbrandalblas@gmail.com of 06-81376707.
Passage
Woensdag 11 mei komt Mevr, Annemarie Fokker
vertellen over het werk van W.G. v.d Hulst ze heeft ook
veel boekjes in haar bezit. Leden en gasten zijn van
harte welkom om 19.45 uur in de Voorhof.
Open dag Israël producten
Dv 12 mei is het weer opendag Israël producten. U bent
welkom vanaf 18:30 uur tot en met 22:00 uur. Er is voor
ieder wat wils. U kunt Israël steunen door het gebed
maar tevens door producten te kopen. De koffie en thee
staan dan klaar.
Vriendelijke groeten, Margriet Oudeman
Aan / Afmelden digitale weekbericht:
Ger. kerk: weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl
Herv. Kerk: weekbrief.hk@kerknumansdorp.nl
Informatie Hervormde kerk: zie weekbericht HK

