Weekbericht
Jaargang 23 nummer 16
16 april 2017 – 23 april 2017
Vandaag 16 april 2017

Aanvang 9.30 uur

Zondag 23 april

Pasen
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken van dienst

Collecten
Collectanten

Ds. E. Bijl
Leo Mosselman 651483
Lijnie Blaak
Gert Seldenthuis en blazersensemble
olv. Nico v. Vliet
Thirza de Geus
Welma v.d. Ree
Ronald v. d. Hoek en Justin v
Oeveren
1e kerk 2e Jeugdwerk Jop
Ronald v.d. Hoek en Eline v.d. Hoek

Nevendienst

Allen

Oppas
Welkom
Kerkauto
Bloemen wegbrengen
Koffie-in

Saskia Luijendijk
Ronald v.d. Hoek en Petra v.d. Graaf
Ruud Sieben 653767
Tonny Kleibergen
Anneke v. Duin en Heleen Mosselman

Organist
Paaskaars
Lector
Beamen

Koster
Kerkelijk bureau
Cor Leijdens
Liske Sieben
beheerder.gk@kerknumansdorp.nl
kb.gk@kerknumansdorp.nl
Berichten voor het Weekbericht inleveren voor donderdag 18.00 uur

Agenda
22 april 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 april Agatha vd Meer
Schoonmaak Hoeksteen
Lijnie Blaak en Liske Sieben

Rondom eredienst
Collectes van zondag jl.
1e kerk € 102.25, 2e Eredienst € 86.17
Bloemengroet
Robert Jan Kraal
Schriftlezing zondag a.s.
2 Korinthe 5: 14-18, Johannes 20: 1-18

Uit de gemeente
Bedankt
We zijn erg blij te kunnen melden dat mijn moeder, Kitty
Hanse-de Jong, donderdag 13 april weer thuis komt.
Mijn kinderen en ik hebben enorm veel blijken van
medeleven en vriendschap ervaren na het overlijden
van onze lieve, zorgzame man en (schoon)vader Johan
Hanse. Dat zovelen Johan en ons een warm hart
toedragen vervult ons met grote dankbaarheid.
Ook wil ik iedereen bedanken voor alle blijken van
medeleven zoals kaarten, telefoontjes en bezoeken die
ik mocht ontvangen tijdens mijn ziekenhuisopname en
mijn verblijf in zorghotel 'Nieuw Rijsenburgh' in
Sommelsdijk. Alle aandacht en belangstelling heeft mij
erg goed gedaan. Mede namens de kinderen, K. Hansede Jong

Ds. P.B. de Groot, Eemnes
Petra van der Haar
Anja van Velzen
Jaap Dekker
Joost Luijendijk
Hugo Beekman
Priscilla de Regt en Jordi Leunisse
1e kerk 2e eredienst en kerkmuziek
Henk van Velzen en Lise van Velzen
Judith van Oeveren en Annick v.d.
Graaf
Desiree Bloem
Henk van Velzen en Joost Kolf
Guus Hartenberg 652264
Janet Hartenberg
Coby Kolf en Jannie de Bes
Weekbericht
Priscilla de Regt en Wim Kleibergen
weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl

Jarig
22 april Mevr. M.C. Bouwsma - van Baarlen,
Bernhardstraat 25, K.105, 3281BC
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
Het Paasproject Kindernevendienst 16 april
Het Paasproject gaat over de ‘Ik ben’-woorden.
Vandaag gaat het over: ‘Ik ben de opstanding en het
leven’ met als symbool op het kruis het lege graf.
De kinderen gaan luisteren naar het Paasverhaal. Jezus
is sterker dan de dood. Hij is gestorven voor onze
zonden.
Liturgisch bloemstuk 6e zondag veertigdagentijd
Deze week is het ook stil wbt de liturgische stukken.
Alleen de schijven van de boomstam en het paarse
kleed staan op de kansel. De jaarringen geven de
groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Op de
Paasmorgen zien we hier een tuin vol witte bloemen.
We mogen deelgenoot worden van de kracht van de
Opgestane Heer. Zijn Licht en Liefde, zijn
Opstandingskracht mag onze kracht worden.
Spaardoosjes
Neemt u uw spaardoosjes zondag mee naar de kerk?
Uw diaconie

Clubs
Vrijdag 12 mei is de laatste club avond van het seizoen.
Zingen met Pasen
1e Paasdag ……….als we dit schrijven weet u het al. U
mag weer komen zingen in “de Buitensluis”. Jong en
oud – alle zangstemmen zijn welkom. Aanvang 7.30
uur. Met ontbijt om ± 8.30 uur. Namens personeel en
bewoners alvast onze dank. Theo Speelman
Koffieochtend
Woensdag 19 april is er weer een koffieochtend. Deze
keer staat de koffie klaar in de Voorhof. 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
FOEG in de Hoeksteen 29 april
FOEG staat voor Film, Ontmoeten, Eten en
Gezelligheid. De film van zaterdag 29 april neemt u
mee in het schaduwbestaan van een Stasi-officier in het
Berlijn van voor de val van de muur. Vanaf 16.00 uur is
er gelegenheid iets te drinken en voor een praatje om
16.30 uur wordt de film gestart. Na de film eten we
gezamenlijk een eenvoudige maaltijd. Iedereen vanaf
12 jaar is van harte uitgenodigd in de ‘Hoeksteen’
Roerdompsingel 104 Numansdorp. Een vrijwillige
bijdrage is altijd welkom! Vanwege de aangevraagde
vertoninglicentie is het niet toegestaan de titel van de
film bekend te maken. Met vragen en voor informatie
(o.a. de titel van de film) neemt u contact op met Petra
Jongekrijg 06-55 77 69 53 of Petra van der Haar 018665 26 43. Aanmelden mag maar is niet noodzakelijk, wij
schuiven graag een extra stoel bij!
Opbrengst paascrea
De Paascrea heeft het mooie bedrag van € 450,-opgebracht. We kunnen weer terugkijken op een fijne
middag/avond met elkaar.
Oprichting klusteam
Nu de renovatie van de bijruimte zijn einde nadert
hebben een aantal mannen de smaak zo te pakken dat
zij een KLUSTEAM hebben opgericht. Het plan is om
één ochtend in de maand een klussenlijst af te werken.
Aangezien vele handen het werk lichter en leuker
maken zouden zij het erg fijn vinden als zij hierbij
worden bijgestaan, dus met andere woorden meld u aan
bij één van de heren (Leo Mosselman, Guus
Hartenberg, Hans Brand, Henk van Velzen en Bert
Morsink. Overigens dames zijn ook meer dan welkom!
Introductie Lutherbier
Zaterdag 22 april om 14.00 uur zal het Lutherbier
feestelijk worden gepresenteerd en geproefd op een
bijeenkomst in het Kerkgebouw De Hoeksteen.
Dominee Elzo Bijl zal het eerste flesje uitschenken
waarna iedereen het bier kan proeven onder het genot
van enkele hapjes. De toegang is € 5,00 waarbij het
proeven en de hapjes zijn inbegrepen. Het bier kan ook
besteld worden via de website
www.gereformeerdnumansdorp.nl onder <Nieuws>. De
prijs is € 1,98 per flesje van 33 cl. Van dit bedrag komt
het grootste deel ten goede aan de renovatie van de

bijzaal van De Hoeksteen. Aflevering van het bier is na
de presentatie op 22 april. Aanmelden graag bij Jan
Wolfs op tel. 0611765661.
Terugblik Paasmiddag van 8 april
Beste allemaal, Wat een geweldige opkomst was het
afgelopen zaterdag! Met 87 kinderen hebben we een
gezellige middag gehad. Eerst was er de voostelling van
Matthijs Vlaardingerbroek. Dat was vaak lachen
geblazen. Henkie met al zijn grapjes en de
goocheltrucjes, het was weer erg leuk. Na afloop van
het optreden gingen we naar buiten. Wat was het
heerlijk weer! Met bellenblaas en stoepkrijt hebben we
ons wel vermaakt. Rond 17:00 uur hadden Dave en
Chantal Heesters van FBB de patat en de snacks klaar
en hebben we buiten in de zon genoten van het eten.
Sommige kinderen zijn wel een paar keer langs het
buffet gegaan. Na afloop kregen de kinderen een zakje
met hartjes en een tekst er aan mee naar huis. Zo
hebben we die middag een heleboel kinderen mogen
vertellen van het Paasverhaal, kinderen die we niet in
de kerk zien. Mooi om dit te mogen doen. Bedankt aan
de hulp ouders, fijn dat jullie er bij waren! Namens de
paascommisie Maaike, Marieke, Karin en Lydia
1 mei essentietraject!
Voor iedereen die betrokken is bij het jeugdwerk (van
groot tot klein) wordt uitgenodigd en verwacht op
donderdagavond 11 mei om 20.00 uur.
Er zal worden gesproken over concrete plannen en
mogelijkheden met betrekking op het jeugdwerk. Kom
en denk mee op deze belangrijke avond. Schrijf deze
datum alvast in je agenda! Martin de Groot zal ook deze
avond begeleiden. Verdere informatie volgt nog. 11 mei,
houdt deze datum vrij! Janina en Petra
Aan / Afmelden digitale weekbericht:
Ger. kerk: weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl
Herv. Kerk: weekbrief.hk@kerknumansdorp.nl
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK

