Weekbericht
Jaargang 22 nummer 42
16 okt. 2016 – 23 okt. 2016
Vandaag 16 okt.

Aanvang 9.30 uur
Zondag 23 okt. 2016
ZWO
Ds. E.E. Barendregt,
Voorganger
Ds. E Bijl
Steenbergen/Dinteloord
Ouderling v. dienst
Jack v.d Bosch 654258
Hans Brand 652246
Diaken v. dienst
Janet Hartenberg
Lijnie Blaak
Organist
Peter de Rijke
Arnoud Hobbel
Paaskaars
Thirza de Geus
Anna van Velzen
Lector
Andrina Monster
Hugo Beekman
Beamen
Ronald vd Hoek en Govert Beekman
Ruud en Paul Sieben
Collecten
1e kerk 2e wereld diaconaat
1e kerk 2e toerusting
Collectanten
Eddy van Holten en Collin v Oeveren
Aad Hobbel en Jesper Sieben
Nevendienst
Desiree Bloem en Annick v.d. Graaf
Lenny en Ben van Velzen
Oppas
Geen Oppas aanwezig
Michelle de Regt
Welkom
Eddy van Holten en Netty van Holten
Aad Hobbel en Petra v.d. Graaf
Kerkauto
Guus Hartenberg 652264
Bert Warner 652197
Bloemen wegbrengen
Anneke v.d. Schee
Tonny Kleibergen
Koffie-in
Ageeth Verweij en Jan de Regt
Janet Hartenberg en Heleen
Mosselman
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
22 okt. 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
Weekbericht kerktelefoon
22 okt. Arina van Vliet
Schoonmaak Hoeksteen
Tonny Kleibergen en Priscilla de Regt

Rondom eredienst
Collectes van zondag jl.
1 kerk € 96,90, 2 NBG € 91,40
Bloemengroet
Schriftlezing zondag a.s.
1e Filippenzen 1:1-11 en 2:1-5
2e Filippenzen 4:4-9 en 21-23

Uit de gemeente
Geboorte
We ontvingen het volgende geboorte kaartje:
Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze lieve
zoon en broertje: Jesse
Geboren 15-09-2016 om 16:47 uur, 4210 gram; 53 cm.
Menno, Janina en Sven Lodder, Handelstraat 27
3281TB Numansdorp. Bezoek is van harte welkom na
een telefoontje met Menno: 06-52631899 of met Janina:
06-12397419.
Hartelijke felicitaties voor de ouders en de grootouders
namens de gehele gemeente!

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
Van de kerkenraad
Na bespreking in en positief advies van de liturgie
commissie heeft de kerkenraad in de laatste
vergadering besloten dat de kleur van het licht achter
het kruis in de kerkruimte hetzelfde zal zijn als de kleur
van het kanselkleed. Zoals we weten is die kleur
gekoppeld aan de periode van het kerkelijk jaar. Het
kanselkleed en de kleur van het licht zullen dan identiek
worden. Met ingang van zondag 16 oktober zal dit
worden toegepast. Jack van den Bosch/scriba.
Herfstmarkt
Het was een gezellige drukte tijdens de herfstmarkt.
Er was van alles te bekijken en te kopen, zowel in de
bijzaal bij de rommelmarkt, als in de kerkzaal waar de
standhouders in de kramen met een grote variatie aan
producten stonden. Het rad van avontuur, de grabbelton
en het enveloppen trekken waren een groot succes.
De oliebollen en pannenkoeken vielen heel goed in de
smaak. Ook de fakir die voor € 1,00 vuur ging eten,
heeft heel wat vuurbollen naar binnen gewerkt.
Graag willen wij dan ook iedereen die heeft mee
geholpen, in welke vorm dan ook, om deze dag tot een
succes te maken, heel hartelijk bedanken.
Mede daardoor konden wij de herfstmarkt 2016 afsluiten
met de geweldige opbrengst van € 2415,00.

Maar........ als u niet in de gelegenheid was om onze
herfstmarkt te bezoeken, is er nog de mogelijkheid om
uw geldelijke bijdrage over te maken naar NL75FVLB
022.53.91.198 t.n.v. Gereformeerde Kerk Numansdorp.
Onder vermelding van " bijdrage herfstmarkt 2016.
Er is veel geld nodig voor de renovatie van de bijzaal, er
komen nog meer activiteiten aan, wij hopen dat u er dan
ook weer bij kunt zijn. De werkgroep renovatie bijzaal.
FOEG
Zaterdag 29 oktober FOEG in de Hoeksteen
FOEG staat voor Film, Ontmoeten, Eten en
Gezelligheid. Zaterdag 29 oktober kijken we een film
over een Algerijnse vluchteling als docent in Canada.
De film start om 16.30 uur, en vanaf 16.00 uur is er
gelegenheid om iets te drinken en een praatje. Na de
film eten we gezamenlijk een eenvoudige maaltijd. Op
deze manier is er alle tijd en gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en voor gezelligheid. Iedereen tussen 1288+ is van harte welkom in ‘De Hoeksteen’
Roerdompsingel 104 Numansdorp. De toegang is gratis
een vrijwillige bijdrage is altijd welkom! Met vragen of
voor informatie neemt u contact op met Petra 06-55 77
69 53 of 0186- 65 26 43
Catechese
Na twee gezellige catecheseavonden is het voor
iedereen toch nog wennen dat we bij elkaar komen op
dinsdagavond om de week. Voor de zekerheid
vermelden wij hier de data in 2016: 25/10, 8/11, 22/11,
6/12 en 20/12. Wij hopen jullie weer te zien na een
heerlijk herfstvakantie! Ina, Anneke en Petra.
@Church binnenkort weer van start
Hoi, Ben jij die 16, 17, 18, 19 of 20+er ……die druk is
met school,sport, je krantenwijk, je (bij)baan, met
vriendinnen en vrienden op Facebook en live….en
verder geloof je het wel !? Dan nodigen we jou uit om
met leeftijdgenoten (uit Numansdorp, Strijen) bezig te
zijn met ‘wat je dan wel gelooft’. Het wordt uitdagend,
serieus en vooral gezellig! Wanneer: Zondag 6
november Hoe laat: 10 uur MET ONTBIJT tot ongeveer
11.30 uur Waar: In Numansdorp. Via de zijingang van
de Buitensluis in de Margrietstraat kom je binnen bij
@Church. Wij zien je graag 6 november, tot dan!
Petra Jongekrijg 06-55776953 of
pwpetrajongekrijg@gmail.com Vanwege de inkopen
voor het ontbijt graag even een berichtje als je komt!
Geef deze uitnodiging door: je vriend(inn)en zijn van
harte welkom!
ZWO
Vandaag is de tweede collecte bestemd voor het wereld
diaconaat. Meer voedsel in afgelegen bergdorpen
Nepal. In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de
bevolking moeite om voldoende voedsel te verbouwen.
Dorpsbewoners leven van landbouw en veehouderij,
maar rondom de bergdorpen is weinig vruchtbare grond.
De bevolking heeft meestal geen toegang tot nieuwe
landbouwmethoden. De organisatie ICFON zet zich,
met ondersteuning van Kerk in Actie, in voor een betere
voedselproductie. Wanneer dorpsbewoners meer
voedsel produceren, stijgt hun inkomen. Op den
duur verbeteren hierdoor ook hun
levensomstandigheden. De dorpsbewoners

krijgen onder andere landbouwtrainingen van ICFON.
Daar leren ze hoe ze braakliggende grond weer kunnen
bewerken en hoe ze erosie kunnen bestrijden. Ook
oefenen ze met nieuwe landbouwmethoden om hun
opbrengst te verhogen en leren ze hoe ze hun
producten het beste kunnen verkopen op de markt.
Gezinnen kunnen een lening krijgen van 60 Euro om
een geit aan te schaffen en een training te volgen voor
de verzorging. Zo kunnen ze bijvoorbeeld geiten fokken.
Dorpsbewoners kunnen zich ook aansluiten bij een
spaargroep of een alfabetiseringscursus volgen. Dankzij
ICFON ontwikkelen zij niet alleen nieuwe vaardigheden,
maar leren ze ook zelf het heft in handen te nemen en
ontwikkelen zij zich tot zelfbewuste en krachtige
dorpsbewoners. De collecteopbrengst is bestemd voor
ICFON en andere wereld diaconale projecten van Kerk
in Actie. Van harte aanbevolen!
Aan / Afmelden digitale weekbericht:
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