Weekbericht
Jaargang 23 nummer 18
30 april 2017 – 7 mei 2017
Vandaag 30 april 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken van dienst
Organist
Paaskaars
Lector
Beamen
Collecten
Collectanten
Nevendienst
Oppas
Welkom
Kerkauto
Bloemen wegbrengen
Koffie-in

Aanvang 9.30 uur
Zondag 7 mei
Ds. E.P. van Veen, Nunspeet
Ds. E. Bijl
Jack v.d. Bosch 654258
Leo Mosselman 651483
Jan Wolfs
Janet Hartenberg
Theo Speelman
Paul Rotscheid
Esmee v.d. Hoek
Anna van Velzen
Anneke v.d. Schee
Liske Sieben
Kees de Geus en Govert Beekman
Kees en Geus en Jesper Sieben
e
e
e
e
1 kerk 2 diaconie
1 kerk 2 missionair werk en kerkgroei
Gerrit de Bes en Collin v. Oeveren
Ton Hoffers en Govert Beekman
Rianne en Rosanne v.d. Hoek
Desiree Bloem en Yara Mesman
Marlies de Geus
Arnoud van Velzen
Gerrit de Bes en Coby Kolf
Ton Hoffers en Frans de Vos
Bert Warner 652197
Pieter v.d. Meer 651642
Lijnie Blaak
Fam. Morsink
Dianne v.d. Berg en Marion Warner
Tonny Kleibergen en Ria Wolfs

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

Weekbericht
Priscilla de Regt en Wim Kleibergen
weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl

Agenda

Berichten

6 mei 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
6 mei Erna Kraal
Schoonmaak Hoeksteen
Priscilla de Regt en Ina Hobbel

Clubs
Vrijdag 12 mei is de laatste club avond van het seizoen.

Rondom eredienst
Collectes van zondag jl.
e
e
1 Kerk € 101,65, 2 Eredienst en kerkmuziek € 93,70
Bloemengroet
Bert en Greetje Morsink.
Schriftlezing zondag a.s.
1 Koningen 19: 1–8 en Romeinen 13: 8-14

Uit de gemeente
Jarige
3 mei: Dhr. M.J. Notenboom, Multatulipad 3, 3261SL
Oud-Beijerland
4 mei: Mw. E.P. van Wouwe, Patrijslaan 40, 3281JD
Zieken:
Na enkele dagen van onderzoeken is mw. Kitty Hanse
weer overgebracht naar zorghotel Nieuw Rijsenburgh in
Sommelsdijk. Sperwer 271, 3245 VP.
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

Catechese 9 mei
Direct na de meivakantie start op 9 mei de catechese
weer. We komen in dit seizoen nog 3 keer bij elkaar, op
9 en 23 mei en in juni sluiten we met een actieve
catecheseavond af. Wij verklappen nog niets meer
informatie krijgen jullie later. Nu eerst een fijne vakantie
en tot ziens op 9 mei om 19 uur (!) in de Hoeksteen.
Groeten Ina en Petra.
@Church 7 mei
Voor zondag 7 mei is de ruimte van de Buitensluis in de
Margrietstraat weer gereserveerd. Ben je tussen de 16
en begin 20 schuif om 10 uur aan voor een ontbijt en
gezelligheid. De gesprekken zijn ontspannen en serieus,
oppervlakkig en diepgaand en telkens weer zinnig. Kom
en laat je verrassen. Wij vinden het leuk als ook jij er
bent! Wil je meer weten over @Church stuur dan een
berichtje naar Petra 06-55 77 69 53 of
pwpetrajongekrijg@gmail.com
11 mei JEUGD & KERK
Voor iedereen die betrokken (geweest) is bij oppas, knd,
kinderdiensten, KvJ, club, plexat, catechese, @Church,
kamp, beamteam, (jeugd)ouderling en .... wordt
uitgenodigd en verwacht op donderdagavond 11 mei om
20.00 uur in de Hoeksteen. Met elkaar zullen we
spreken over concrete plannen en mogelijkheden
binnen het jeugdwerk van onze kerk en de
samenwerking met de kerken om ons heen. Kom en
denk mee op deze belangrijke avond. Schrijf deze
datum alvast in je agenda! Voormalig JOP-werker
Martin de Groot zal ook deze vierde avond van het
essentietraject begeleiden. Verdere informatie volgt
nog.11 mei, houdt deze datum vrij! Janina en Petra

Zomerpicknick
Dit voorjaar wordt het inmiddels vertrouwde concept van
de hightea omgezet in een zomerpicknick. Van harte
wordt iedereen tot (ongeveer) 50 jaar uitgenodigd op
deze Zomerpicknick.
De picknick zal plaatsvinden op het grasveld aan de
Roerdompsingel, hier is alle ruimte voor een (bal)spel
en gezelligheid. Bij slecht weer maken we gebruik van
de Hoeksteen. Wij zorgen voor de aankleding en iets te
drinken. Zet in de agenda en Kom! Breng vrienden of
buren mee want ook dit keer gaat het om ontmoeting en
verbondenheid.
Zondag 21 mei van 15-18 uur. Zie voor verdere
informatie de zomerpicknick flyer. Namens pastoraal
team Janina Lodder en Petra Jongekrijg.
De nieuwe Driehoek
e
Heeft u kopy voor de Driehoek die 2 helft mei uitkomt
dan verzoeken wij u deze in te leveren voor 6 mei a.s.
Redactie Driehoek
Liefde gezocht
Wij, Kees en Elza van Dorsser, danken de diaconie van
de Hervormde Kerk dat ze in december hulp vroegen
voor een Eritrea’s gezin. We hebben ons opgegeven.
Opa en oma zijn we geworden, van 3 kinderen uit een
ander land. In ons eigen dorp, waar ze nu wonen.
Super leuk!
Wat we nooit hebben geweten is dat het
Inburgeringsexamen zo extreem moeilijk is. We
begrijpen nu goed dat er elke dag gereageerd wordt in
veel kranten. Wie leest dit en is in staat om 1 x per week
aan de man (liefst een man, maar een vrouw is ook
prima. Ik doe het nu en ben ook vrouw) thuis, in uw
eigen huis, zonder de kinderen, les te geven. Zodat hij
kan slagen. Heel vervelend, maar minimaal HAVO
niveau. Wie is goed in Nederlands? Wie is “gewoon”
een goede docent, waar dan ook in en zegt, net als wij:
dit komt op mijn weg. dit doe ik. IK. Niet: dat doet een
ander.
Verder zoek ik een leuke vrouw die in de maanden juni,
juli en augustus regelmatig een uurtje koffie wil gaan
drinken bij het gezin. Een babbeltje wilt maken.
Zelf geef ik altijd ook taalles. Misschien is er een vrouw
die zegt: koffie drinken en babbelen, daar ben ik niet zo
voor in, maar een uurtje taal geven dat is helemaal mijn
ding!
Opnieuw: wie denkt: dit komt deze zomer op mijn weg.
Het is zo leuk om daar te helpen. In september wil ik het
weer graag overnemen.
Elza van Dorsser-Benne, 0186653839 of mail:
edorsser@xs4all.nl
Bedankt.
Introductie Lutherbier
Het bier kan 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.
Aan / Afmelden digitale weekbericht:
Ger. kerk: weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl
Herv. Kerk: weekbrief.hk@kerknumansdorp.nl
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK

