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      Kerk voor jou dienst Dorpskerk  

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 
28 mei  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  
28 mei  Fam. G.J. de Bes 
Schoonmaak Hoeksteen   
Agatha v.d. Meer en Roely Warner 

Rondom eredienst  
Collectes van zondag jl. 
1e Kerk € 110,65   2e Zending € 137,25 
Bloemengroet 
Jozien de Ruiter en Ageeth Verweij 
Schriftlezing zondag a.s. 
 

Uit de gemeente   
Pastorale zorg 
Verzoeken om pastorale zorg kunt u melden aan 
ds. Elzo Bijl, Zuidzijdsedijk 90, 3264 LJ Nieuw-
Beijerland Tel: 0186-840556,  
predikant.gk@kerknumansdorp.nl 
 

Berichten 
50 jarige huwelijk 
26 mei: Fam. J. Buitelaar, Zwanenoord 4, 3281JJ 
 
Kerk voor Jou  
Vandaag 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 
 
Planten die in de Bijbel genoemd worden 
Op donderdag 26 mei, ‘s avonds om 8 uur, wordt er in 
de Hoeksteen een lezing gehouden over : “Planten die 
in de Bijbel genoemd worden en in de Hoeksche Waard 
groeien”. Deze lezing is onderdeel geweest van de 
veiling die 19 maart gehouden werd om geld in te 
zamelen voor de verbouwing, vernieuwing van de 
bijruimte. Vier personen hebben op de lezing geboden 
en zij nodigen u allen uit om met hen naar de lezing te 
komen luisteren en de prachtige PPP te zien. 
Schitterende foto’s. Spannende Bijbelteksten. Wat zijn 
“bittere kruiden”, wat wordt bedoeld met: onkruid.  
En waar denkt u aan bij: roos, lelie, gras?  
De lezing is gratis. De koffie wordt u ook aangeboden. 
Wij vragen u een bijdrage voor de verbouwing.  
De zaal is al om half 8 open. Wie vroeg komt heeft de 
beste plaats. Neemt uw (oudere) buren ook mee, hoe 
voller de zaal, hoe hoger de gezelligheid en de bijdrage 
voor de verbouwing. 
Elza van Dorsser-Benne 
 
Jaarcijfers 2015.  
Op 9 mei hebben Jaap van der Woude en Henk van 
Velzen de jaarcijfers 2015 van zowel de kerk als de 
diakonie gecontroleerd en alles goedgekeurd. We 
zeggen hen beide dank voor de verrichte 
werkzaamheden. Het belangrijkste deel van deze 
jaarcijfers zijn opgenomen in de laatste Driehoek. 
Binnenkort komt ook de volledige versie op de website 
te staan. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze wat 
de diakonie betreft naar diaconie-
vz.gk@kerknumansdorp.nl sturen, mbt de kerk naar 
peningmeester.col.kerkrentmeesters.gk@kerknumansd

Voorganger Ds. J den Braber  Ds. E. Bij l 
Ouderling v. dienst Petra v.d. Haar 652643  Leo Mosselman 651483  
Diaken v. dienst  Jan Wolfs  Janet Hartenberg  
Organist  Wim Korevaar  
Paaskaars  Thirza de Geus 
Lector  Gertjan de Regt 
Beamen  Gertjan de Regt en Jordi Leunisse  
Collecten          1e kerk 2 e toerusting  1e kerk 2 e eredienst  
Collectanten  Liske Sieben en Krista Sieben  
Nevendienst  Lenny van Velzen  Lenny v Velzen en Justin v Oeveren  
Oppas Saskia Luijendijk  Saskia Luijendijk  
Welkom  Liske Sieben en Petra v.d. Graaf  
Kerkauto Pieter v.d . Meer 651642 Martin Luijendijk 680757  
Bloemen wegbrengen  Janet Hartenberg  
Koffie-in  Ageeth Verewij  



orp.nl . Nadat de informatie eind juni aan de PKN is 
verstuurd, zal ook de ANBI pagina van onze website 
worden bijgewerkt. 
Jack van den Bosch / scriba. 
 
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.  
 
Seminar met ds. Henk Poot 
Thema: Israël in de Psalmen 
U bent van harte welkom! Woensdag 8, 15 en 22 juni 
2016. Aanvang: 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur) 
Kerkelijk Centrum Maranatha, Kerkstraat 57, 3261 PG 
Oud-Beijerland. Toegang gratis 
Met verkoop van Israël-producten 
 
Als kanker je raakt 
Op zaterdag 28 mei a.s.  organiseert de stichting Als 
kanker je raakt een ontmoetingsdag voor jongeren (12-
17 jaar) die geraakt zijn door kanker.  
De volledige info staat op de weekbericht 18 en 19. 
 
Aan / Afmelden digitale weekbericht:   
Ger. kerk: weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl  
Herv. Kerk: weekbrief.hk@kerknumansdorp.nl 
Informatie Hervormde kerk: zie weekbericht HK 
 


