Weekbericht
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14 mei 2017 – 21 mei 2017

10.00 uur

Vandaag 14 mei 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken van dienst
Organist
Paaskaars
Lector
Beamen
Collecten
Collectanten
Nevendienst
Oppas
Welkom
Kerkauto
Bloemen wegbrengen
Koffie-in

Aanvang
Kerk voor jou dienst in de Dorpskerk
Dhr. A. Voogt uit Zuidland
Janina Lodder 845871
Lijnie Blaak
Rens van Rossum

e

e

1 kerk 2 eredienst
Esther v.d. Meer en Wendy Prooi

Martin Luijendijk 680757

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
17 mei Kerkenraad
20 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
20 mei Fam. J. v.d. Woude
Schoonmaak Hoeksteen
Agatha v.d. Meer en Roely Warner

Rondom eredienst
Collectes van zondag jl.
e
e
1 Kerk € 97,65, 2 Missionaire kerk € 87,50
Bloemengroet
Heleen van Wouwe
Schriftlezing zondag a.s.

Uit de gemeente
Jarige
15 mei: Mw. C.J v.d. Giessen-Vijfvinkel,
Ben Molendijk 4, 3281LP
Zieken
Mw. Riet Schoonenberg heeft de afgelopen week enige
dagen in het ziekenhuis gelegen in verband met
hartritmestoornissen. Ook in Spanje waar zij verbleven
is ze geruime tijd opgenomen geweest. Ze is nu weer
thuis maar blijft onder controle.
Namens de gemeente is er een bloemetje bij haar
gebracht. / Hans Brand

Zondag 21 mei

Ds P. Schelling, Monster
Petra v.d. Haar 652643
Anja van Velzen
Chris Melles
Tijmen Luijendijk
Andrina Monster
Gert Jan de Regt
e
e
1 kerk 2 toerusting
Aad Hobbel en Colin van Oeveren
Anita en Wendy Prooi
Michelle de Regt
Aad Hobbel en Guus Hartenberg
Ruud Sieben 653767
Fam. v.d. Meer
Erna Kraal en Judith van Oeveren
Weekbericht
Priscilla de Regt en Wim Kleibergen
weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl

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
Kindernevendienst
We zitten te springen om leiding voor de
kindernevendienst. Vanaf augustus zijn we met z’n
drieën als leiding. Dit is echt te weinig. Het liefst willen
wij er een vaste leiding bij. Misschien willen er eventueel
mensen af en toe invallen, bijvoorbeeld met een project.
Anders kunnen wij helaas niet meer iedere week KND
draaien. Dit zou echt jammer zijn want de kinderen zijn
tenslotte de toekomst.
Groeten van Judith, Rianne en Anita.
oeveren-warner@live.nl
Aangepaste gezinsdienst in de Petrakerk in
Heinenoord
Zondagmorgen 14 mei hopen we vanaf 10.00 uur weer
een aangepaste gezinsdienst te vieren in De Petrakerk
in Heinenoord. Voorganger is ds. Elzo Bijl en het koor
Rejoice o.l.v. Arnoud Hobbel zal aan deze dienst
meewerken. Weet dat je hartelijk welkom bent om deze
laatste dienst van het seizoen mee te vieren.
Aanstelling als jeugdwerker
Petra Jongekrijg start op 15 mei naast haar werk binnen
onze gemeente als jeugdwerker in de Protestantse
Gemeente Nieuwland in Westmaas. Voor deze functie
wordt zij in de dienst van zondag 21 mei om 9.30 uur in
de bediening gesteld.
Wij wensen Petra heel veel succes met haar nieuwe
functie en Gods zegen toe.
De Kerkenraad

Dienst 28 mei
Op zondag 28 mei mag ik voorgaan in de
ochtenddienst. Vanwege de andere vormgeving van de
dienst wil ik u en jullie graag op de hoogte brengen.
Voor deze dienst heb ik het volgende in gedachten:
Zondag 28 mei, de zondag tussen Hemelvaart en
Pinksteren, de tijd waarin de discipelen wachten op en
bidden om de Heilige Geest die hen beloofd is door
Jezus. De Geest die alles in beweging zet.
Kernwoorden en het thema van deze dienst zullen
beweging, inspiratie en vuur zijn.
De andere vormgeving van de dienst komt doordat de
opzet gebaseerd zal zijn op een zogenoemde
'Thomasviering', een viering die zijn wortels heeft in
Scandinavië. Hoewel de dienst van 28 mei anders
opgebouwd is dan een ‘gewone’ eredienst zal er een
plek zijn voor veel vaste onderdelen; zoals de gebeden,
de liederen en de Schriftlezing. Tijdens het moment
waar de overdenking normaliter plaatsvindt is er ruimte
om te kiezen waar u/jij wilt zijn om met het thema op
een persoonlijke manier bezig te zijn. In de traditie van
de Thomasvieringen wordt dit moment de “Heilige
Chaos” genoemd. Het zou een chaos kunnen worden,
maar het woord Heilige staat er niet voor niets. Het
brengt een bepaalde eerbied met zich mee. Tijdens de
“Heilige Chaos” kan iedereen een keuze maken, waar
hij of zij op dat moment wil zijn of aan wil meedoen.
Misschien hebt u geen keus, omdat u moeilijk ter been
bent, dan kunt u gewoon blijven zitten en één van de
activiteit/mogelijkheden in de kerkzaal meebeleven. Er
is een keuze uit meerdere activiteiten om God of elkaar
te ontmoeten. Er zijn plekken van verstilling, maar ook
voor gesprek, creatieve- of actieve werkvormen in de
hele kerkzaal, bijruimte en buiten. Op de plattegrond
van de kerk (binnen en buiten) staat vermeld, welke
activiteit waar zal plaatsvinden. Aan veel werkvormen
kunnen jong en oud meedoen waardoor er tijdens deze
viering geen kindernevendienst zal zijn. Wij (de kleine
voorbereidingsgroep) hopen op een inspirerende
viering. Petra Jongekrijg
Catechese 23 mei en 6 juni
Welke vraag zou u aan één van de jongeren uit de
catechesegroep willen stellen? Waarover zou u eens in
gesprek willen gaan met hen of met elkaar?
Dan is nu het moment!
De jongeren van de catechesegroep hebben gedurende
het seizoen een aantal vragen voor elkaar en voor u
opgeschreven. Van deze vragen is een spel gemaakt.
Zij willen dit vragenspel graag met u en met jouw
spelen.
Daarom is iedereen welkom op dinsdag 23 mei van 1920 uur in De Hoeksteen. Speel dit spel mee en kom in
gesprek met deze groep jongeren. Ook u vraag kan
gesteld worden. De zaal is groot, het spel kan in
verschillende groepen gespeeld worden dus...Kom! op
dinsdag 23 mei en verras ons door een grote
opkomst van jong en oud. Wij zorgen voor drinken en
wat lekkers.
De laatste catechese van dit seizoen is op dinsdag 6
juni. Voor de slotavond van de catechese zijn ook de
groep 8-ers die na de zomervakantie naar de
middelbare school gaan, van harte welkom. Op deze
avond zal het een actief en ontspannen programma

worden. Meer informatie geven we nog niet, 6 juni zorg
dat je er bij bent! Groeten Ina en Petra
Koffieochtend
Woensdag 17 mei is er weer een koffieochtend. Deze
keer staat de koffie klaar in de Hoeksteen.
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.
Lijnie Blaak 575474 of Corrie Dijksman 652635.
Deze ochtend wordt georganiseerd door heel veel
verschillende organisaties.
Koffie-in ruilen
11 juni sta ik op voor koffie-in, ik zit dan nog ergens in
Zweden. Wie kan overnemen of ruilen.
Groetjes Ria Wolfs
Veel Succes
De landelijk de eindexamens middelbare scholen zijn
weer gestart. Een spannende tijd voor ze en hun
ouders. Wij wensen ze veel succes we hopen natuurlijk
dat jullie gaan slagen.
AANMELDEN 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 en vergeet je niet aan
te melden!. Namens pastoraal team Janina Lodder en
Petra Jongekrijg.
Gezocht/Gevonden
Wie heeft de kandelaar gezien van de, door 1 van onze
gemeenteleden bestelde, huispaarskaars? Deze kleine
zwarte kandelaar zat in een doosje en stond op de tafel
om de hoek in de bijzaal.
Hoor het graag. Aub even bellen naar Ageeth
0616789163. Dank!
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

