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Agenda
21 januari 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
21 jan. Fam. A.J. Hartenberg
Schoonmaak Hoeksteen
Priscilla de Regt en Liske Sieben
Rondom eredienst
Collectes van zondag jl.
1e Kerk € 93,40 , 2e Toerusting € 104,95
Bloemengroet
Greetje Morsink
Schriftlezing zondag a.s.
1e Jesaja 62: 1 - 5  2e Johannes 2: 1 - 11

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
Jarige:
20 jan. Mw. A. in ’t Veld, Konninginneweg 33, 3281BL
22 jan. Mw. M.C. Bouwsma, Bernhardstraat 25, Kamer
105, 3281BC

Berichten
Aangepaste gezinsdienst m.m.v. Keruchma
In de HOEKSTEEN
Datum: 22 januari
Voorganger: Dhr. Piet Gootjes
Ouderling van dienst: Leo Mosselman
Diaken van dienst: Janet Hartenberg
Beamen: Gertjan de Regt
Koffie-in: Christine v.d. Raaf en Adrie in ‘t Veld

Dialoog aan Tafel
Tegelijk met de actie Kerkbalans wordt ook de
uitnodiging voor Dialoog aan Tafel verspreid. Mis het
niet! Het thema dit jaar zal zijn: 'Rust en Onrust' (Er
móet zoveel. Dat was ook al zo in de tijd van Jezus. De
religieuze leiders eisten veel van de mensen. Dat leidde
tot overbelasting. Stress, zouden wij zeggen. Jezus
reageert daarop: 'Vind je het moeilijk om te doen wat
God wil? Is het een te zware eis voor je? Kom dan bij
mij. Ik zal je rust geven').
Onder leiding van ds. Elzo Bijl zullen we na de warme
maaltijd met elkaar in gesprek gaan rond het genoemde
thema. De avonden worden gehouden op dinsdagavond
7 maart, woensdagavond 22 maart en donderdagavond
6 april. De avonden beginnen om 18.30 uur in De
Hoeksteen (welkom vanaf 18.00 uur met een drankje).
Rond 21.00 uur sluiten we af.
Op de uitnodiging bij Kerkbalans vindt u meer informatie
en kunt u zich opgeven. Op de website is de informatie
ook te vinden. Wij zullen u ook via het weekbericht op
de hoogte houden.
Wij zien ernaar uit U op één van de avonden te
ontmoeten.
Het Pastoraal Team ( Elzo Bijl, Petra Jongekrijg ,
Janina Lodder, Hans Brand, Petra v.d. Haar en Leo
Mosselman)

Van de kerkenraad.
Het verheugt de kerkenraad dat mevrouw Janina
Lodder-Hobbel, het ambt van jeugdouderling heeft
aanvaard. Mits er geen wettelijke bezwaren zijn zal de
bevestiging plaatsvinden in de morgendienst van 29
januari 2017 waarin voor zal gaan onze eigen predikant
ds Elzo Bijl.
Janina zal voorafgaande hieraan al vanaf 1 januari a.s.
zich met de jeugdactiviteiten gaan bezig houden. We
wensen Janina Gods zegen toe bij dit zo belangrijke
werk in onze kerk.

Voorganger Ds. J.M. Aarnoudse, Dordrecht Ds. M.J. den Bakker
Ouderling v. dienst Jack v.d. Bosch 654258 Leo Mosselman 651483
Diaken v. dienst Jan Wolfs Janet Hartenberg
Organist Gert Seldenthuis Chris Melles
Paaskaars Anna van Velzen Tijmen Luijendijk
Lector Hugo Beekman Anneke v.d. Schee
Beamen Priscilla de Regt en Jordi Leunisse Ronald v.d. Hoek en Govert Beekman
Collecten 1ekerk 2e oecumene 1e Kerk 2e catechese en educatie
Collectanten Gerrit de Bes en Annick v.d. Graaf Ton Hoffers en Justin van Oeveren
Nevendienst Desiree Bloem en Ben van Velzen Judith van Oeveren en Yara Mesman
Oppas Saskia Luijendijk Marlies de Geus
Welkom Gerrit de Bes en Coby Kolf Ton Hoffers en Frans de Vos
Kerkauto Martin Luijendijk 680757 Bert Warner
Bloemen wegbrengen Anneke v.d. Schee Tonny Kleibergen
Koffie-in Judith van Oeveren en Meine v.d. Graaf Marion Warner en Dianne v.d. Berg



Koffieochtend
Woensdag 18 januari is er weer een koffieochtend.
Deze keer staat de koffie klaar in de ruimte bij Cavent.
De koffie staat weer klaar vanaf 10.30 uur.
Als u niet in staat bent om zelf te komen bel dan gerust
en we komen u halen.
Anja van Velzen 652929 of Corrie Dijksman 652635.
Deze ochtend wordt georganiseerd door heel veel
verschillende organisaties

Sirkelslag
Ben jij tussen de 12 en 16 jaar en durf je met mij de
uitdaging aan op 3 februari? We spelen een spannend
en interactief spel tegen andere kerken uit het hele land.
Het begint om 19.30 en is om 22.00 afgelopen. Voor
meer informatie kijk op: www.sirkelslag.nl/young.
Geef je voor 27 januari op via het nummer 06-
12397419! Ik heb er veel zin in!
Janina Lodder

Renovatie bijzaal is maandag 2 jan. van start gegaan

Stichting Als kanker je raakt omarmt thema
wereldkankerdag met Young
4 februari 2017 in het teken van ontmoeting en
ondersteuning van jongeren met kanker.
Young, dat is de naam die stichting Als kanker je raakt
geeft aan de ontmoetingsdag voor jongeren die geraakt
zijn door kanker. De dag vindt plaats op zaterdag 4
februari a.s., wereldkankerdag. En dat is niet toevallig.
De thematiek en invulling van Young sluiten naadloos
aan op het thema van wereldkankerdag: Naaste!
Meetrekken door de chaos
De jonge dominee Sijbrand Alblas (31) legt uit waarom
hij het initiatief voor de organisatie van Young nam: 'Ik
ben zelf op jonge leeftijd door kanker geraakt. Als dat

gebeurt, heb je echt geen idee wat je overkomt en je
weet al helemaal niet hoe je ermee om moet gaan. Je
belandt letterlijk middenin de chaos. Wij willen met deze
jongeren in gesprek gaan op een manier die bij hen
past, samen met hen door de chaos meetrekken en
naast hen gaan staan. In dat opzicht sluit het thema van
wereldkankerdag perfect aan bij wat wij voor ogen
hebben.'

Nabijheid, zingeving en naastenliefde
Medeorganisator, docente Noreen Hartlooper (38),
voegt toe: 'We zijn superblij met het thema van
wereldkankerdag. Juist omdat het iets in zich
heeft van: nabij zijn, ontferming, zingeving,
betrokkenheid en naastenliefde. En dat zijn nu precies
de drijfveren waarom stichting. Als kanker je raakt begin
2011 is opgericht. Onze persoonlijke ervaring is dat
er in Nederland heel veel aandacht is voor de medische
en lichamelijke kant van kanker. Tegelijkertijd valt er nog
veel te winnen als het gaat om aandacht voor de
geestelijke dimensie, de worsteling, de grote
levensvragen en zingevingsproblematiek die kanker ook
meebrengt. En juist op die terreinen wil Als kanker je
raakt mensen ondersteunen.'
Geen zware dag
De twee jonge initiatiefnemers voelen zich gedreven
door hun christelijke geloof. Het geloof zal dan ook
tijdens Young ter sprake komen. 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. Dat deel ik graag met anderen.
Maar het is niet de bedoeling dat het een heel zware
dag wordt. Goede gesprekken worden afgewisseld met
gezellig bowlen, heerlijk eten en veel ontspanning. We
gaan ook gewoon lol maken met elkaar.'
Meer informatie over onze stichting vindt u op:
<http://www.alskankerjeraakt.nl>

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


