Weekbericht
Jaargang 23 nummer 8
19 febr. 2017 – 26 febr. 2017
Vandaag 19 febr.
Voorganger
Ouderling v. dienst
Diaken v. dienst
Organist
Paaskaars
Lector
Beamen
Collecten
Collectanten
Nevendienst
Oppas
Welkom
Kerkauto
Bloemen wegbrengen
Koffie-in

Aanvang 9.30 uur
Zondag 26 febr. 2017
Ds. E.E. Barendregt, Steenbergen
Ds. C. Romkes, Barendrecht
Dinteloord
Jack v.d. Bosch 654258
Hans Brand
Janet Hartenberg
Lijnie Blaak
Gert Seldenthuis
Jaap Dekker
Ruben de Geus
Ruben de Geus
Ina Hobbel
Andrina Monster
Priscilla de Regt en Govert Beekman
Aad Meijer en Jordi Leunisse
1e kerk 2e toerusting
1e kerk 2e binnenlands diaconaat
Aad Hobbel en Jesper Sieben
Henk van Velzen en Lise van Velzen
Anita Prooi en Justin van Oeveren
Desiree Bloem en Jelle v.d. Graaf
Wendy Prooi
Saskia Luijendijk
Aad Hobbel en Guus Hartenberg
Henk van Velzen en Joost Kolf
Bert Warner 652197
Pieter v.d. Meer 651642
fam. Morsink
fam. v.d. Meer
Ageeth Verweij en Jannie de Bes
Anneke van Duijn en Jan de Regt

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
25 febr. 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
25 febr. Fam. J. vd Wouden
Schoonmaak Hoeksteen
Roely Warner en Ida Meijer

Rondom eredienst
Collectes van zondag jl.
Bloemengroet
Schriftlezing zondag a.s.
Jesaja 43: 9-12, 1 Korintiërs 2:1-5, Matteüs 5: 13-16

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
Stuur eens een kaartje naar….
Vorige week hoorde Paul van Dam (voor ons een
bekende voorganger) dat hij ernstig ziek is.Bij hem is
prostaatkanker met uitzaaiingen geconstateerd.
Een klap voor Paul, Marlies en de kinderen.

Momenteel vinden er nog onderzoeken plaats en wordt
een behandelplan opgesteld. Ondanks de verslagenheid
die er nu in het gezin heerst heeft de fam. Van Dam
hoop en vertrouwen in de toekomst. Wilt u met hen
meeleven via een kaartje dan vindt u onderstaand het
adres: Dwarscamp 38, 3992 RM Houten.
Reina van den Bosch, preekvoorziener
Op weg naar Pasen…..
Het duurt nog wel even voor het Pasen is, maar de
commissie die de weg naar Pasen voorbereidt is al druk
bezig. Op Witte Donderdag, als wij met elkaar de
maaltijd van de Heer vieren, willen we het tafelgebed
zingend bidden met een vraag- en antwoordpartij.
De solo wordt gezongen door onze predikant Elzo Bijl
en voor de tegenpartij vragen wij uw hulp. We willen een
zanggroepje vormen onder leiding van Nico van Vliet
dat iedere zondag na de dienst met elkaar oefent en
dan straks de gemeentezang ondersteunt. Zingt u graag
en wilt u meewerken aan deze dienst (donderdag 13
april 19.00 u) dan nodigen wij u uit op zondag 26
februari a.s. na de dienst met ons mee te zingen. Bent u
deze zondag verhinderd meldt u dan aan bij Nico
(nicolaasvanvliet2@gmail.com of tel. 652282). Namens
de commissie, Welma v.d. Ree

Dialoog aan Tafel
U bent allen van harte uitgenodigd voor Dialoog aan
Tafel. We ontmoeten elkaar in een ontspannen sfeer.
We eten gezamenlijk en praten met elkaar over het
thema "Rust en Onrust" onder leiding van ds. Elzo Bijl.
Heeft u zich tijdens de actie 'kerkbalans' opgegeven dan
krijgt u de uitnodiging zo rond deze tijd in de bus. Hebt u
zich nog niet opgegeven dan bent u ook welkom. Geeft
u zich dan nog even op bij één van de leden van het
pastorale team. De informatie en een online

inschrijfformulier kunt u ook vinden op onze website
www.kerknumansdorp.nl. De avonden zijn 7 en 22
maart en 6 april. We beginnen om 18.30 uur in De
Hoeksteen (welkom vanaf 18.00 uur). Zo rond 21.00 uur
sluiten we de avond af. Vervoer kan geregeld worden.
Wij zien ernaar uit U op één van deze avonden te
ontmoeten. Het Pastoraal Team (Elzo Bijl, Petra
Jongekrijg , Janina Lodder, Hans Brand, Petra v.d. Haar
en Leo Mosselman)

Numansdorp. Er is één team voor jeugd jonger 15 jaar
en één team voor ouder 15 jaar. Met de leeftijden wordt
soepel omgegaan. Volleyballer of niet, geen probleem.
Het gaat om een gezellige sportieve avond. Ook
vrienden en vriendinnen zijn van harte welkom om onze
teams te komen versterken! Geef je snel op want
vol=vol! Helemaal enthousiast? Stuur een mail naar
h.janien@gmail.com of bel naar 06-12397419!
Janina Lodder

Zaterdag 25 februari FOEG in de Hoeksteen
Zaterdag 25 februari FOEG in de Hoeksteen
FOEG staat voor Film, Ontmoeten, Eten en
Gezelligheid. Zaterdag 25 februari kijken we een film
over een Saoedisch meisje die graag een fiets wil in een
wereld waarin dit niet gebruikelijk is. Een film over
vitaliteit. 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. Een vrijwillige
bijdrage is altijd welkom! FOEG: iedere laatste zaterdag
van de maand. Met vragen/ voor informatie neem
contact op met Petra Jongekrijg 06-55 77 69 53 of Petra
van der Haar 0186- 65 26 43.

Open huis Israëlproducten
DV 11 maart is het weer open dag Israël producten bij
de familie Oudeman. Mozartstraat 2 te Numansdorp.
U bent van harte welkom! U kan bij ons terecht vanaf
12:00 uur tot en met 17:00 uur. De koffie of thee staat
dan klaar. Er zijn weer nieuwe producten! Vooral nu
Israël weer volop in het nieuws is, hopen wij U zeker te
ontmoeten. Gebed is het belangrijkste maar ook de
daad om het volk van Israël te steunen is zeer zeker
belangrijk! Steek het Israëlisch volk een hart onder de
riem en laten we als christenen niet wegkijken.
Vriendelijke groeten en Zijn Shalom, Margriet Oudeman

PCOB afdeling Cromstrijen
Valpreventie - Voorkomen van vallen.
Moeten we het daar nou over hebben? Ik ben nog nooit
gevallen. Ja, ik ken wel mensen in mijn omgeving….
Maar ik niet, hoor! Deze middag o.l.v. mevr. Tromp-de
Graaff uit Krimpen a/d IJssel, gaan we ons toch buigen
over veiligheid in en om het huis. Waardoor vallen
mensen? Hoe vaak vallen ouderen en wat voor letsel
komt het meeste voor? Het is niet de bedoeling dat je er
bang van wordt, maar dat je er juist iets van opsteekt.
We hopen op een leerzame, maar ook gezellige
bijeenkomst!
Datum : dinsdag 21 februari 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
Hierbij een update van het Lutherbier
Maandag 31 januari Hebben Hans Brand en Henk van
Velzen mij geholpen met het afvullen van het Lutherbier.
We hebben totaal 1392 flessen van 33 cl afgevuld en
het bier geproefd. De smaak is geweldig. Zodra het
etiket klaar is kunnen die er opgeplakt worden.
Als alles gereed is gaan we het bier feestelijk
presenteren. Groet Jan Wolfs
Volleybal!
Op zaterdag 11 maart is er volleybaltoernooi voor de
Hoekse Waardse jeugd in sporthal ‘De Tienvoet’ in
Heinenoord. De avond begint om 19.00 en is ongeveer
om 22.30 afgelopen. Op deze avond gaan Pieter van
der Meer en Hanja Slabbekoorn mee om jullie te
coachen. Natuurlijk is iedereen uitgenodigd om jullie aan
te moedigen! We willen graag twee teams laten
deelnemen vanuit de beide gemeentes van

Training reanimatie/AED
Wij zijn aan het inventariseren of er belangstelling is
onder de Gemeenteleden voor het volgen van een
Reanimatie/AED training. Indien u hier belangstelling
voor heeft kunt u dit op de volgende wijze aangeven:
via intekenlijst op de tafel in de hal of via Ria Wolfs cmtettelaar@gmail.com

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

