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Inleveren berichten voor Weekbericht voor donderdag 18.00 uur  

Agenda 
10 sept.   Weeksluiting Buitensluis  
  14.30 uur P.G. afd,  dhr. P. Reedijk  
  15.15 uur Meerzorg afdeling, dhr. P. Reedijk 
  18.30 uur 1e verdieping, dhr. P. Reedijk 
17 en 18 sept  Startweekend 
8 okt. Herfst- en Rommelmarkt 
Weekbericht kerktelefoon 
10 sept. Erna Kraal  
Schoonmaak Hoeksteen  
Ida Meijer en Alie Luijendijk 
 

Rondom eredienst  
Collectes van zondag jl. 
1e Kerk € 98,80, 2e Eredienst € 78,35 
Zendingsbusje € 53,85 
 
Bloemengroet 
Adrie in 't Veld, Koninginneweg 33 
Schriftlezing zondag a.s. 
1e Psalm 102: 1 t/m 12 
2e Psalm 102: 13 t/m 29 
 

Uit de gemeente  
 
Bedankje 
Ik ben verleden week donderdag weer thuisgekomen uit 
het ziekenhuis. Ik ben dankbaar voor de zorg, de 
behandeling en het resultaat. 
Het gaat nu weer goed met mij en elke dag een beetje 
beter. De bemoedigingen die ik vanuit de gemeente heb 
ontvangen hebben mij heel goed gedaan. 
Het aantal kaarten, de bloemen, de bezoekjes, de 
gebeden, het was overweldigend. Ik wil iedereen 
daarvoor hartelijk bedanken. 
Adri in 't Veld 

 
Jarig 
5 sept Dhr. R. Kraal, Bernardstraat 25, k 118, 3281BC  

 
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 
 
Bericht voor de kinderen van de kindernevendienst 
Lieve jongens en meiden, 
De komende vijf weken gaan we met elkaar werken 
over Noach. Een bijzonder bijbelverhaal, over een 
bijzondere man, die volledig vertrouwde op God. Elke 
week lezen we met elkaar een nieuw stukje van het 
verhaal en zullen we hier met elkaar over praten, 
zingen, knutselen, bouwen of spelletjes doen. Voorin de 
kerk komt  een mooie projectverwerking te staan, die 
elke week wordt aangevuld met een stukje van het 
verhaal. Zijn jullie benieuwd wat het gaat worden en wat 
we allemaal gaan doen? Kom dan vanaf 4 september 
elke week naar de Kindernevendienst, dan gaan we er 
SAMEN iets moois van maken…  
Groetjes van Judith, Lenny, Desiree, Anita, Janina en 
Rianne 
 
Rondom de Eredienst 
Schriftlezing zondag 4 september 
Psam 102  
Van de overkant 
Elke relatie kent zijn momenten van teleurstelling. Dat 
gebeurt in een huwelijk, in een vriendschap, onder 
collega’s of wanneer we rekenen op anderen. Zo 

Voorganger Ds. J. den Braber Numansdorp Mw. P. Jongekrijg, Strijen 

Ouderling v. dienst Hans Brand 652246 Leo Mosselman 651483 

Diaken v. dienst  Janet Hartenberg Jan Wolfs 

Organist Jaap van Gils Chris Melles 

Paaskaars Anna v Velzen Esmee v.d. Hoek 

Lector Marion Warner Marion Warner 

Beamen Kees de Geus en Jelle v.d. Graaf  Ruud en Jesper Sieben 

Collecten          1e kerk 2e kerkgroei 1e kerk   2e jeugdwerk 

Collectanten Ton Hoffers en Annick v.d. Graaf Liske Sieben en Krista Sieben 

Nevendienst  Judith en Justin v Oeveren Desiree Bloem en Paul Sieben 

Oppas Michelle de Regt Esther v.d. Meer en Wendy Prooi 

Welkom Ton Hoffers en Petra v.d. Graaf Liske Sieben en Frans de Vos 

Kerkauto Ruud Sieben 653767 Bert Warner 652197 

Bloemen wegbrengen Anneke van der Schee Nel Groeneweg 

Koffie-in Marlene Bos en Jannie de Bes Christine vd Raaf en Judith v. Oeveren 

mailto:beheerder.gk@kerknumansdorp.nl
mailto:kb.gk@kerknumansdorp.nl
mailto:weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl
mailto:predikant.gk@kerknumansdorp.nl


kennen we ook onze teleurstellingen in onze omgang 
met God. We hadden er op gerekend dat God ons zou 
helpen, maar we ervaren niets van Hem. We hadden 
gehoopt dat het anders zou lopen, maar God deed 
niets. We hadden verwacht dat we Gods steun  en 
kracht zouden krijgen, maar dat bleef uit.  
In de dienst staat daarom de vraag centraal: 
teleurgesteld in God – hoe nu verder? 
Het zal ons misschien verbazen, maar teleurstelling in 
God komen we ook in de Bijbel tegen. Wist u 
bijvoorbeeld dat de meeste psalmen tot de 
klaagliederen gerekend kunnen worden? Er wordt vol op 
geklaagd over God. In de dienst wil ik graag nagaan hoe 
de gelovigen die de psalmen hebben gedicht, omgaan 
met hun teleurstelling in God. Ze hebben daarvoor 
verschillende manieren, waar we veel van kunnen leren. 
Het kan ons helpen om God vast te houden, ook als we 
niet s voelen of merken. Zo kan onze relatie met Hem 
groeien, zelfs tegen de verdrukking in. 
Ds Jan den Braber  
 
Startweekend 17 en 18 september. 
Thema: Deel je leven. 
Wat kun je veel met elkaar delen: je geloof, je kerk, je 
huis, je talent, je hart, je eten…… 
Daar gaan we met elkaar over nadenken in dat 
weekend. De kindermiddag is op zaterdag 17 
september van 15.30 tot 18.30 uur in de Voorhof. 
Met de kinderen willen we cupcakes gaan versieren en 
die delen met anderen. Wie dat zijn is nog een 
verrassing. Deze middag besluiten we met het delen 
van een lekkere maaltijd.  
Voor iedereen vanaf 12 jaar is er zaterdag 17 
september om 20.00 uur een speciale FOEG avond in 
de Hoeksteen. We hebben twee spannende films 
uitgezocht. Via de whatsapp en/of de mail worden de 
titels van deze films bekend gemaakt. Welke film de 
voorkeur heeft dat horen we graag van jullie. De 
toegang is gratis, wij zorgen voor drinken en het 
bijbehorende snoepwerk. Wil je lekker zitten of liggen 
breng dan mee wat je daar voor nodig hebt. 
Heb je dit weekend (3 september) nog geen mail of 
whatsapp ontvangen en wil je wel weten welke films zijn 
gekozen stuur dan even een berichtje. 
Wij horen graag of je komt en evt. welke film jij wilt zien.   
Op zondag 18 september willen we voorafgaande aan 
de Startdienst met elkaar ontbijten van 8.30 – 9.30 uur 
in de Voorhof! En natuurlijk is er na de dienst gezellig 
koffiedrinken. Om het samen delen maar gelijk in de 
praktijk te brengen, willen we vragen wie iets lekkers wil 
bakken voor bij de koffie na de kerkdienst en wie 
cupcakes wil bakken voor de kindermiddag.  
Samen ontbijten of iets lekkers bakken voor bij de 
koffie? Opgeven bij Pieter en Elles van der Meer:  
0186-651642 of vandermeerbos@kpnplanet.nl   
Kom je naar de FOEG-avond in de Hoeksteen en wil je 
eventueel een film doorgeven? Opgeven bij Petra 
Jongekrijg: 06- 55 77 69 53 of 
pwpetrajongekrijg@gmail.com. Meedoen met de 
kindermiddag of cupcakes bakken? Opgeven bij Meta 
van der Mark: metavandermark@gmail.com  
We hopen u en jullie te ontmoeten!  
De Startcommissie: Pieter en Elles van der Meer, 
Marieke de Graaf, Meta van der Mark, Thea IJdo 
 
 

Aan / Afmelden digitale weekbericht:  
Ger. kerk: weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl  
Herv. Kerk: weekbrief.hk@kerknumansdorp.nl 
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK 
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