Weekbericht
Jaargang 23 nummer 4
22 januari 2017 – 29 januari 2017
Vandaag 22 jan. Aanvang 9.30 uur
Zondag 29 jan. 2017
Aangepaste gezinsdienst (zie berichten)
Heilig Avondmaal
Voorganger
Ds. M.J. den Bakker
Ds. E. Bijl
Ouderling v. dienst
Hans Brand 652246
Petra v.d. Haar 652643
Diaken v. dienst
Janet Hartenberg
Lijnie Blaak
Organist
Chris Melles
Jaap Dekker
Paaskaars
Tijmen Luijendijk
Esmee v.d. Hoek
Lector
Anneke v.d. Schee
Liske Sieben
Beamen
Ronald v.d. Hoek en Govert Beekman
Ruud en Jesper Sieben
e
e
e
e
Collecten
1 Kerk 2 catechese en educatie
1 kerk 2 diaconie
Collectanten
Ton Hoffers en Justin van Oeveren
Eddy van Holten en Justin van Oeveren
Nevendienst
Judith van Oeveren en Yara Mesman
Rianne v.d. Hoek en Rosanne v.d. Hoek
Oppas
Marlies de Geus
Michelle de Regt
Welkom
Ton Hoffers en Frans de Vos
Eddy van Holten en Netty van Holten
Kerkauto
Bert Warner
Pieter v.d. Meer 651642
Bloemen wegbrengen
Janet Hartenberg
Janet Hartenberg
Koffie-in
Marion Warner en Dianne v.d. Berg
Ageeth Verweij en Annie Gillisse
Koster
Kerkelijk bureau
Weekbericht
Cor Leijdens
Liske Sieben
Priscilla de Regt en Wim Kleibergen
beheerder.gk@kerknumansdorp.nl
kb.gk@kerknumansdorp.nl
weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl
Berichten voor het Weekbericht inleveren voor donderdag 18.00 uur
Agenda
28 januari Weeksluiting Buitensluis
14.30 uur P.G. afd, dhr. P. Reedijk
15.15 uur Meerzorg afdeling, dhr. P. Reedijk
e
18.30 uur 1 verdieping, dhr. P. Reedijk
Weekbericht kerktelefoon
28 jan. Agatha v.d. Meer
Schoonmaak Hoeksteen
Liske Sieben en Lijnie Blaak

Rondom eredienst
Collectes van zondag jl.
e
1e Kerk € 103,75 , 2 Oecumene € 93,97
Bloemengroet
Fam. W. Kleibergen
Schriftlezing zondag a.s.
e
e
1 Genesis 16 2 Matt 4Johannes 2: 1 - 11

Uit de 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
Aangepaste gezinsdienst m.m.v. Keruchma
In de HOEKSTEEN
Datum:
22 januari
Voorganger:
Dhr. Piet Gootjes
Ouderling van dienst: Hans Brand 652246
Diaken van dienst: Janet Hartenberg
Beamen:
Gertjan de Regt
Koffie-in:
Christine v.d. Raaf en Adrie in ‘t Veld
Na afloop drinken we gezellig nog wat met elkaar.
We hopen dat velen met ons deze feestelijke dienst
mee zullen vieren en daarom zijn jullie dus allemaal heel
hartelijk welkom!

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. (In de uitnodigingsbrief
staan per abuis verkeerde dagen vermeld) 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)
@Church
Zondag 22 januari komt @Church om 10 uur bij elkaar
in de ruimte van de dagopvang van de Buitensluis. Deze
ruimte is te vinden via de zij- ingang via de
Margietstraat. Iedereen tussen 16 jaar en begin twintig
kan aanschuiven, ontbijten en mee praten. Ben je
nieuwsgierig wat er zo al wordt besproken, kom een

keer langs! Voor meer informatie Petra Jongekrijg via
pwpetrajongekrijg@gmail.com of 06-55 77 69 53.
FOEG
Zaterdag 28 januari FOEG in de Hoeksteen
FOEG staat voor Film, Ontmoeten, Eten en
Gezelligheid. Zaterdag 28 januari. 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. De film is geschikt voor iedereen
vanaf 12 jaar, dus voor jong en oud! Van harte welkom
bij FOEG in ‘De Hoeksteen’ Roerdompsingel 104
Numansdorp. De toegang is gratis, een vrijwillige
bijdrage is altijd welkom! Aanmelden mag maar is niet
noodzakelijk wij schuiven graag een stoel bij! Met
vragen of voor informatie neemt u contact op met Petra
J. 06-55 77 69 53 of Petra v.d. H. 0186- 65 26 43.
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.
Kerkbalans 2017
Het is januari, en dus gaan de kerkbalans vrijwilligers
weer op pad om bij u uw toezegging voor Kerkbalans
2017 te vragen. Eerst om de bekende Kerkbalans
enveloppe bij u af te geven daarna om uw positieve
antwoord weer op te halen. In de Kerkbalans enveloppe
vindt u een informatiefolder over het werk en de
begroting van onze Gereformeerde kerk. Deze laatste
kunt u trouwens ook op onze website
www.gereformeerdnumansdorp.nl/ vinden.
Op de bijgesloten antwoordstrook kunt u aangeven
hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen aan het
plaatselijke kerkenwerk. Deze ingevulde strook in de
eveneens bijgesloten antwoordenveloppe doen voordat
de kerkbalans vrijwilliger weer bij u aanbelt. Daarmee
helpt u de vrijwilliger bij het werk dat hij of zij, ondanks
de koude en duisternis, belangeloos voor
onze kerk uitvoert. Legt u dus de enveloppe met de
antwoordstrook klaar? Bij voorbaat onze hartelijke dank!
De kerkbalans actie loopt van 21 januari tot 5 februari.
College van Kerkrentmeesters.
Bedankt
Voor de bloemen uit de kerk en de blijken van
medeleven welke we mochten ervaren na het overlijden
van mijn moeder.
Tonny Kleibergen
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 0612397419! Ik heb er veel zin in!
Janina Lodder
PCOB afdeling Cromstrijen
Onderwijs de kans van je leven!
Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op
school leer je veel meer dan lezen, schrijven en
rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Je talenten
ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd.
Wereldwijd gaan 263 miljoen kinderen en jongeren niet
naar school of ze stoppen voortijdig. Stichting Edukans
werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke
onderwijs voor kinderen en jongeren. Deze middag komt
Stichting Edukans ons meer informeren over hun werk.
Datum : dinsdag 24 januari 2017
Aanvang : 14.00 uur, zaal open 13.30 uur
Locatie : De Hoeksteen, Roerdompsingel 104, 3281 JH
Numansdorp
Toegang gratis, tijdens de pauze is er een collecte.
U en Uw gasten zijn hierbij van harte welkom.
Voor meer informatie : Johan van Antwerpen, tel.: 0186654361
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.
Uitgebreidere informatie stond op het weekbericht van
vorige week.
Dopjes sparen
We gaan door!!!!
Had ik enige weken geleden gemeld dat het dopjes niet
meer ingeleverd konden worden. Nu....een ander
bericht. We gaan door!!!. Nu voor een ander, ook heel
belangrijk doel nl. ALS. De dopjes kunnen bij de PLUS
worden ingeleverd. Maar ik blijf uiteraard het
dopjesvrouwtje. Dus u mag ze ook in de kerk
achterlaten. Dan breng ik ze naar de PLUS.
Gr. Tonny
Aan / Afmelden digitale weekbericht:
Ger. kerk: weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl
Herv. Kerk: weekbrief.hk@kerknumansdorp.nl
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK

