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Vandaag 27 aug. 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken van dienst
Organist
Paaskaars
Lector
Beamen
Collecten
Collectanten
Nevendienst
Oppas
Welkom
Kerkauto
Bloemen wegbrengen
Koffie-in
Kaarten

Aanvang 9.30 uur
Zondag 3 sept.
Ds. E. Bijl
Ds. E. Bijl
Janina Lodder 845871
Jack v.d. Bosch 654258 (waarnemer)
Lijnie Blaak
Jan Wolfs
Chris Melles
Peter de Rijke
Joost Luijendijk
Ruben de Geus
Arina van Vliet
Yanick Leunisse
Ronald vd. Hoek en Justin v. Oeveren Kees de Geus en Govert Beekman
e
e
e
e
1 kerk 2 eredienst
1 kerk 2 kerkgroei/missionair werk
Gerrit de Bes en Govert Beekman
Eddy van Holten en Govert Beekman
Anita Prooi en Anick de Graaf
Anita Prooi en Wendy Prooi
Wendy Prooi en Esther v.d. Meer
Desiree Bloem
Gerrit de Bes en Joost Kolf
Eddy van Holten en Netty van Holen
Bert Warner 652197
Bert Warner 652197
Tonny Kleibergen
Nel Groeneweg
Ageeth Verweij en Jan de Regt
Erna Kraal en Judith van Oeveren
Ageeth

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

2 sept. 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
2 sept. Wim Kleibergen
Schoonmaak Hoeksteen
Tonny Kleibergen en Ida Meijer

Aanmelden Jeugddag
Op zaterdag 16 september, in het gezamenlijk
startweekend van de beide kerken, de jaarlijkse
JEUGDDAG voor iedereen vanaf 12 jaar. We
verzamelen om 9.30 uur voor bij de Plus. Er volgt een
programma met handen uit de mouwen en in- en
ontspanning, gezelligheid en veel lol. Om 18:00 uur zijn
we terug in Numansdorp. Voor een lunch wordt gezorgd
maar avondeten doe je thuis. Vergeet niet om oude
kleding, schoenen, zwem- en douchespullen mee te
brengen! De kosten voor deze dag zijn €10. Ben je nog
niet aangemeld voor deze jeugddag, doe dit dan (heel)
snel bij: Jacintha van de Mark via
jacinthavandermark@gmail.com

Rondom eredienst
Collectes van zondag jl.
1e Kerk € 81,40, 2e Diaconie € 67,55
€ 20,00 voor de bloemen
Bloemengroet
Fam. M. Groeneweg
Schriftlezing zondag a.s.
Mat. 6: 5 - 13

Uit de gemeente
50 jaar Huwelijk
1 sept. Leo en Heleen Mosselman, Middelsluissedijk
WZ. 18, 3281LJ
Bedankt
Mede namens mijn vrouw willen wij een ieder hartelijk
dank zeggen voor de getoonde belangstelling tijdens
mijn ziekte, met de ziekenhuisopname en bij mijn
thuiskomst. Het was zeer bijzonder. Alles gaat weer
goed, wij zijn daar dankbaar voor en nu rustig
herstellen.
Groeten van Bas en Aly Luijendijk
Pastorale zorg
Verzoeken om pastorale zorg kunt u melden aan
ds. Elzo Bijl, Zuidzijdsedijk 90, 3264 LJ NieuwBeijerland Tel: 0186-840556,

Wie doet er mee?
We mogen als kerk niet klagen over de inzet van
vrijwilligers. Allerlei werk en klusjes worden door vele
vrijwilligers opgepakt en uitgevoerd. Alleen het
bestuurlijke deel ligt bijzonder moeilijk. Ook het
deelnemen aan de kerkenraad biedt erg veel
meerwaarde! En ook dit deel hoort bij zorgen voor
elkaar en omzien naar elkaar. Nu per 1 september (het
afscheid vindt plaats in de dienst van 8 oktober a.s.) een
aantal kerkenraadsleden stoppen – zij hebben meer dan
hun steentje bijgedragen – is het nodig dat de
kerkenraad wordt aangevuld met “nieuw” bloed om het
werk door te laten gaan. Dit kan niet op het bord van het
kleine resterende groepje worden gedeponeerd. Dus
laat weten aan de kerkenraad dat u mee wilt doen!
Gemeente avond
Om een aantal belangrijke zaken weer eens tegen het
licht te houden organiseert de kerkenraad op
donderdagavond 5 oktober om 20 uur een
gemeenteavond in de Hoeksteen. O.a. komen aan bod:

Jeugd en jongerenwerk, pastoraat. We houden u op de
hoogte!
Graag deze avond in uw agenda reserveren.
Tipje van de sluier 40 jaar Hoeksteen
De Jubileumcommissie is nog druk bezit met alle
voorbereidingen voor ons 40 jarig jubileum Hoeksteen
op 27, 28 en 29 oktober a.s.
Een tipje van de sluier kunnen wij alvast laten zien.
Vrijdag 27 oktober staat in het teken van de kinderen,
o.a. Oude Hollandse spelletjes en Wie is de Mol.
Zaterdag 28 oktober voor allen
Overdag een Auto Puzzelrit door de Hoeksche Waard,
na afloop zal er een koud buffet klaarstaan aansluitend
het avondprogramma deze zal in het teken staan van
ONTMOETEN, ingeleid met een stukje cabaret/liedjes
en sketches.
Zondag 29 oktober
Feestelijke dienst met elkaar.
Het definitieve programma en ook hoe u zich kunt
aanmelden zal nog volgen, maar dit wilden wij toch
alvast graag met u delen.
We houden u op de hoogte!!
Hoeksteen 40 jaar
Zijn er onder de gemeenteleden nog mensen die foto’s
hebben van de afgelopen 40 jaar.
Graag zouden wij deze willen gebruiken tijdens het
jubileumweekend. Als u ze ter beschikking wilt stellen
kunt u ze afgeven aan een van de commissieleden.
Jack, Lijnie, Guus, Ria.
PCOB afdeling Cromstrijen
Op dinsdag 29 augustus komt de PCOB Cromstrijen
voor de eerste keer dit seizoen weer bij elkaar in De
schaapskooi, Kerkstraat 18 te Klaaswaal, aanvang
14.00 uur.
Deze middag zal er een presentatie worden gehouden
door Cora Bakker een medewerker van de
Zorgboerderij Bonaventura in Strijen. Ook zal er
aanvullend gesproken worden over Dementie bij
ouderen.
U wordt hartelijk uitgenodigd om deze middag te
bezoeken, en breng gerust iemand mee. Graag zien wij
dat ons ledenaantal zal toenemen, en het is voor onze
landelijke bond belangrijk om te groeien. Meer leden,
meer inbreng bij de politiek.
Dromen vangen.
Doe mee en meld uw droom aan.
Feest vier je samen en wij vieren samen feest met
Alerimus 50 jaar Buitensluis.
Hoe gaat het dromen inleveren in zijn werk?
Ieder kwetsbaar mens kan een wens indienen, dat kan
door iemand zelf gebeuren, maar u kunt ook voor
iemand een wens/ droom indienen. Tot eind augustus
kunnen er dromen ingeleverd worden bij uw diaconie of
bij de receptie van de Buitensluis.
Na de zomer worden de droomuitvoerders verbonden
aan de dromers.
'Droom uitvoerders'
Wilt u mee helpen om een wens uit te voeren? Geeft u
dan op bij uw diaconie of bij Saskia Batenburg.
sbatenburg@alerimus.nl

In de feestweek in oktober worden er zoveel mogelijk
dromen uitgevoerd.
Het is een unieke ervaring om wensen uit te voeren en
een ander gelukkig te maken. Samen kunnen we onze
wereld een beetje goud laten kleuren.
Helpt u ook mee?
Uw Diaconie
Het Klusteam
Afgelopen weken is er weer flink gewerkt in en rondom
ons kerkgebouw
In kerktoren nadat wij een stelling hadden gebouwd,
het plafond en vloer verwijderd . Merendeel van
draagbalken waren doorgerot en het was dan ook
beslist tijd dat dit in zijn geheel werd vernieuwd. Van
Vugt heeft uiteindelijk de nieuwe dakbedekking gelegd.
Met andere woorden de lekkage alsmede tocht e.d.
moeten nu echt tot het verleden behoren.
Klok e.d. gesmeerd en dakbedekking gecontroleerd. In
verband met de veiligheid van de werkmensen zal de
houtentrap op het dak om toren te bereiken vervangen
gaan worden door een kooitrap. Deze zal op een
verantwoorde wijze geplaatst worden aan achterkant
van toren/kerkgebouw.
Dak bij nooduitgang kerkzaal . Ook daar was veel
houtrot en is volledig hersteld inclusief dakbedekking .
Kerkzaal - kozijnen e.d geschilderd.
Gebouw buiten: beplanting flink gesnoeid. Hopelijk zijn
er enkele vrijwilligers uit onze gemeente, die bereid zijn
de tuin rondom onze kerk af en toe eens willen
bijhouden. Gaarne even belletje richting Guus
Hartenberg en/of Bert Morsink zodat wij hier
gezamenlijk een planning voor kunnen gaan maken.
Vele handen maken licht werk.
Houtwerk kozijnen her en der vernieuwd.
Muren onder kozijnen en onder vensterbank geïsoleerd.
Dank aan de Schotgroep voor het gratis ter beschikking
stellen van 2kuub isolatie materiaal.
Kindercrèche kozijnen, deuren en muren geschilderd
en nieuwe vitrage en overgordijnen geplaatst.
Last but not least - Jaap Buitenlaar en zijn team hebben
de vloer zowel in crèche alsmede in bijzaal een flinke
opknapbeurt gegeven. Oprecht onze complimenten. Ziet
er voor jaren weer verzorgd uit.
CvK/Klusteam
Startweekend
Zet het alvast in uw agenda: Het gezamenlijke
startweekend is op 16 en 17 september!
Met natuurlijk op zaterdag een kindermiddag, op zondag
als start een ontbijt en daarna de startdienst.
Het thema is ‘Open huis’. Verdere informatie volgt na de
zomervakantie. De startcommissie
Elles en Pieter van der Meer, Marieke de Graaf, Meta
van der Mark, Thea IJdo
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