
Weekbericht
Jaargang 23 nummer 10
5 maart 2017 – 12 maart 2017

Vandaag 5 mrt. Aanvang 9.30 uur Zondag 12 maart
1e 40 dagentijd/Gez. ZWO dienst IN HOEKSTEEN 2e 40 dagentijd

Donderdag 9 maart 19.30 op weg naar Pasen samenkomst
Voorganger : Welma v.d. Ree
Ouderling van dienst : Petra v.d. Haar 652643
Diaken van dienst : Lijnie Blaak
Beamen: : Jan Blom

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
11 maart 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
11 maart Gerti v.d. Stel
Schoonmaak Hoeksteen
Alie Luijendijk en Gerti v.d. Stel
Rondom eredienst
Collectes van zondag jl.
1e Kerk € 101,60 2e Binnenlands diaconaat € 97,35
Bloemengroet
Judith van Oeveren
Schriftlezing zondag a.s.
Lukas 13: 1 – 5,  Johannes 8: 12 - 22
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
Zieken
Afgelopen dinsdag is mw. Kitty Hanse gevallen in haar
woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht waar ze nu
verder wordt onderzocht. Het is (nog) niet duidelijk wat
haar mankeert. We wensen haar een spoedig herstel.
Een kaartje zal ze zeker op prijs stellen.
Haar adres is Ikazia Ziekenhuis afdeling 6b.

Bedankje
Wij willen een ieder hartelijk bedanken voor de vele
kaarten, bloemen en cadeaus die wij mochten
ontvangen ter gelegenheid van ons 40 jarig
huwelijksjubileum.
Wij denken met warme gevoelens hieraan terug.
Jan en Ria Wolfs
Berichten
Paasproject Kindernevendienst
Het Paasproject gaat over de ‘Ik ben’-woorden.
Vandaag gaat het over: ‘Ik ben het licht van de wereld’
met als symbool op het kruis een lantaarn. De kinderen
gaan luisteren naar het verhaal van de 2 blinde mannen,
die weer kunnen zien, omdat God ze geneest door
Jezus handen op hun ogen te leggen, want zij geloven
in Hem. (Mattheüs 9)
Kaarten voor St Epafras
Aanstaande zondag, 5 maart, zullen er kaarten bij de
koffie-in liggen die we kunnen tekenen. We zullen deze
sturen naar gevangen in Duistland. Ds. Smilde uit
Dordrecht, die werkt voor de Stichting Epafras, bezoekt
regelmatig deze gevangen. Stichting Epafras zorgt dat
ze bij gevangen terechtkomen.
ZWO
Vandaag (5 maart) is het een gezamenlijke ZWO dienst.
In deze dienst zal er in de tweede collecte bestemd zijn
voor Care4Malawi. Rieneke en Gert van de Pol zijn op
15 jan. in de Johanneskerk te Rotterdam uitgezonden
naar Malawi. Rieneke gaat zich als verpleegkundige
inzetten om in en vanuit het Ekwendeni Hospital de
palliatieve zorg (zorg in de laatste levensfase) te
verbeteren en uit te breiden. Gert gaat de

Voorganger Ds. E. Bijl Ds. G.J. Robbemont, Oud-Beijerland
Ouderling van dienst Hans Brand 652246 Janina Lodder 845871
Diaken van dienst Janet Hartenberg Anja van Velzen
Organist Paul Rotscheid Jaap van Gils
Paaskaars Thirza de Geus
Lector Roely Warner Leen Jan v.d. Meer
Beamen Ruud en Paul Sieben Ronald v.d. Hoek en Justin v. Oeveren
Collecten 1e kerk   2e zending 1e kerk, 2e eredienst
Collectanten Ton Hoffers en Jesper Sieben Eddy van Holten en Govert Beekman
Nevendienst Rianne van der Hoek Anita Prooi en Jordi Leunisse
Oppas Marlies de Geus Desiree Bloem
Welkom Ton Hoffers en Ria Wolfs Eddy van Holten en Netty van Holten
Kerkauto Martin Luijendijk 680757 Bert Warner 652197
Bloemen wegbrengen Fam. van Velzen Fam. van Vliet
Koffie-in Erna Kraal en Tonny Kleibergen Arina van Vliet en Marlies de Geus



presbyteriaanse kerk in Noord-Malawi (CCAP
Livingstonia) helpen om haar droom werkelijkheid te
laten worden: dat in het leven van de plaatselijke
gemeenten interactieve Bijbelstudie een centrale plaats
heeft. Voor meer informatie zie de weblog
www.care4malawi.nl Hartelijk bij u aanbevolen
1e zondag veertigdagen tijd.
Het project van ZWO en Diaconieën in Myanmar
Inkomen voor vrouwen en jongeren
Precious Stones is een jonge, christelijke organisatie die
vrouwen en jongeren leert om voor zichzelf op te komen
en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Dit doet zij
onder andere door zelfhulpgroepen voor vrouwen op te
zetten. Zij sparen samen geld en leren hier goed mee
om te gaan. Een deel van het spaargeld gebruiken de
vrouwen als lening om bijvoorbeeld een winkel op te
zetten of om schoolgeld of medische kosten te betalen.
Precious Stones traint de vrouwen op het gebied van
boekhouden, gezonde voeding, gezondheidsproblemen
en opvoeding. Ook kunnen zij vakcursussen volgen,
zoals zeep maken. Precious Stones traint jongeren op
het gebied van normen, waarden en sociale
vaardigheden en begeleidt hen bij het zoeken naar
werk. Wordt vervolgd.
PAASKAARS
Het relief van de paaskaars van dit jaar is Duif-
Regenboog. Een vredesduif boven de regenboog, het
teken van Hoop. Het Chi (X)-Rho (P) kruis is uitgevoerd
in zilver.
HUISPAARSKAARS BESTELLEN VOOR THUIS?:
Op de tafel in de hal van de kerk ligt een bestellijst
zodat u voor thuis, of voor een dierbare, een
huispaaskaars kunt bestellen. Hierin zijn verschillende
maten en dus prijzen, ook kunt u kiezen uit vier soorten
reliefs: Duif-Regenboog, levensboom, het Chi-Rho kruis
en Waterbekken. Bent u niet in de gelegenheid om in te
tekenen in de kerk maar wilt u wel een huispaarskaars
op de schoorsteenmantel dan kunt u deze bestellen bij
de leden van de werkgroep
Wilna (0622255871), Loni (0643026978) of Ageeth
(0616789163) Bestellen het liefst voor 13 maart.
Liturgische stukken veertigdagentijd
We hebben dit jaar gekozen om het thema aan te
houden van Kerk in Actie "Sta in je kracht".
In deze veertigdagentijd horen we hoe Jezus zijn weg
gaat vanuit de kracht van Gods Liefde. Gekozen is voor
de berg als symbool van die Liefde en Kracht. In de taal
van de bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met
God. In de schikking is een berg gevormd van drie
schijven van een boom. De jaarringen geven de
groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle
horen bij het leven vanuit Gods krachtige Liefde.
Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd beelden
we de verleiding en verzoeking uit. Als symbool van
verleiding zien we de gele bloemen-zij schittert boven
de stenen en het zand van de woestijn.
Avondgebeden in de veertigdagentijd
De veertigdagentijd is begonnen. De voorbereidingstijd
van zes weken op het Paasfeest. Deze periode is een
tijd van bezinning en inkeer die nadrukkelijk vooruit wil
wijzen naar de gebeurtenissen in de laatste week van
Jezus’ leven op aarde. Daarom hebben we dit seizoen
in de veertigdagentijd elke week een avondgebed. Op
deze avonden zal er stilte en bezinning zijn, uitgaand
van de woorden van Jezus over zichzelf. Daarnaast zal
er ook gelegenheid zijn om niet alleen in stilte maar ook

door onze gedachten, gesprekken én handen heen,
deze woorden van Jezus op ons in te laten werken. We
hopen op een zinrijke en vruchtbare tijd van bezinning
op weg naar Pasen. De voorbereidingscommissie:
Welma v.d. Ree, Marion Warner, Arina van Vliet en Elzo
Bijl
40 Dagentijd Sterk en Dapper
Vanmorgen worden in de dienst de spaardoosjes
uitgereikt, om mee te sparen met het 40 dagenproject
Sterk en Dapper als Jezus. We sparen voor Myanmar.
Iedere week staan ook andere projecten centraal waar
we iets over willen vertellen. Deze zondag staat De
Rudolphstichting centraal. De Stichting steunt kinderen
en jongeren in De Glind. De Rudolphstichting bevordert
het inhuisplaatsen van kwetsbare en beschadigde
kinderen en jongeren in gezinshuizen. De
gezinshuisouders zijn professionele opvoeders die van
het gezinshuis hun werk hebben gemaakt. Spaart u
mee? De diaconieën
Catechese Hoeksteen
In tegenstelling tot een eerder vermelding op de
weekbrief is de eerst volgende catechese avond op 14
maart. Dus niet direct na de voorjaarsvakantie maar een
week later.
Dus tot ziens op 14 maart om 19.00 uur in de
Hoeksteen Ina Hobbel en Petra Jongekrijg.
@Church
Zondag 12 maart komt @Church weer bij elkaar in de
Margrietstraat. Ben 16 jaar of ouder schuif dan gezellig
aan! Om 10 uur starten we met een heerlijk ontbijt. Tot
dan! Aanmelden voor deze @Church kan bij Petra
Jongekrijg pwpetrajongekrijg@gmail.com of 10 55 77 69
53
Bericht van het verjaardag fonds
Afgelopen week hebben we de bussen van het
verjaardag fonds weer geleegd. We mochten het mooie
bedrag van € 844,90 overmaken aan de kerk. Dit
bedrag zal gebruikt worden, als bijdrage voor de
renovatie van de bijzalen.
Dank aan alle gulle gevers en zeker ook aan al onze
collectanten. Jammer genoeg kunnen we ongeveer 3
wijken niet meer verblijden met een kaart op uw
verjaardag door gebrek aan collectanten.  Als u zich
geroepen voelt om deze taak op u te nemen, bent u bij
ons aan het juiste adres. Wij zoeken nog mensen voor
de Componistenwijk, Philipsburg, Middelsluis en de
Vogelbuurt achter Albert Hein. Als u niet meer bezocht
wordt, dan bent u altijd welkom om iets voor uw
verjaardag te doneren aan het verjaardag fonds op
Oranjestraat 8. We zorgen dan dat het op de goede
plaats terecht komt.
Namens het verjaardag fonds
Andrina Monster.
Op weg naar Pasen…..
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 om 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
De avonden zijn 7 en 22 maart en 6 april. We beginnen
om 18.30 uur in De Hoeksteen (welkom vanaf 18.00
uur). Voor meer informatie zie vorige weekberichten.
Kerkbalans 2017
Op dit moment zijn nagenoeg alle enveloppen retour.
De toezeggingen zijn als volgt: Kerk: 46.268 euro;
Diaconie: 5.274 euro; ZWO: 4.521 euro; totaal: 53476
euro. Dit betekent dat u een paar procent meer heeft
toegezegd dan in 2016! Dat is natuurlijk een prachtig
resultaat!   Alle toezeggers en betalers heel hartelijk
bedankt! We blijven wel een (klein) structureel te kort
houden, maar daar kan verder aan gewerkt worden! Uw
toezeggingen en uw bijdragen zijn nog steeds welkom,
door deze over te maken naar bankrekening
NL57FVLB022.53.91.198  t.n.v. de Gereformeerde Kerk
Numansdorp. College van kerkrentmeesters.
We hebben u nodig!
Afgelopen week heeft u de brief ontvangen voor een
kennismaking met de activiteiten van de kerkenraad. Bij
deze brief vindt u een ouderwets invulstrookje. Daarbij
kunt u uzelf opgeven maar ook anderen waarvan u
denkt, ja die kunnen ook een mooie rol spelen in onze
kerk. Vul de antwoord strook in en doe die in de bus in
de hal van de kerk. Of laat het ons - voor 5 maart a.s. -
per telefoon, email of gewoon mondeling weten als u
mee wilt doen met een van de activiteiten in de
kerkenraad. Jack van den Bosch/ scriba.
Lutherbier
Het Lutherbier is klaar. De flessen zijn gevuld en de
etiketten zijn geplakt. De verkoop kan beginnen.
Lutherbier is een smaakvol speciaalbier, amberkleurig,
licht zoet en moutig en heeft een alcoholpercentage van
5,5%. De introductie van het bier stellen we even uit tot
na de 40 dagen tijd.
Bestellingen kunnen al wel worden doorgegeven aan
Jan Wolfs op janwolfs1@gmail.com
De prijs per flesje van 33 cl is € 1,98. Het grootste deel
hiervan is bestemd voor de kerk en wel speciaal voor de
renovatie van de bijruimte.
Techniek in de kerk
Binnenkort zal een van onze technische mensen gaan
verhuizen. We bedoelen natuurlijk Jan Blom, die in april
naar Zierikzee hoopt te vertrekken. Dat is heel spijtig
voor ons omdat Jan vele jaren een aantal technische
zaken heeft opgezet en geregeld. Meine van der Graaf
kan dit onmogelijk alleen bijhouden, dus we zoeken
iemand die affiniteit heeft met beeld, geluid en alles wat
daarmee te maken heeft. Leeftijd is niet belangrijk, wel
enthousiasme! De benodigde kennis kan worden
opgedaan. Neem eens contact op met Meine van der
Graaf of met iemand van de kerkrentmeesters of
kerkenraad. Jack van den Bosch
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. We willen graag twee teams laten deelnemen
vanuit de beide gemeentes van Numansdorp. Er is één
team voor jeugd jonger 15 jaar en één team voor ouder
15 jaar. Met de leeftijd 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
Passage
Woensdag 8 maart komt Hr.D. Peters een lezing geven
over het werk van de bekende schrijfster Annie M.G.
Schmidt. Leden en gasten zijn van harte welkom om
19.45 uur in de Voorhof.
Aan / Afmelden digitale weekbericht:
Ger. kerk: weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl
Herv. Kerk: weekbrief.hk@kerknumansdorp.nl
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK


