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Vandaag 29 okt. 2017

Go(e)d voor elkaar
Aanvang 9.30 uur

Zondag 5 nov.

Voorganger

Jubileumdienst
Ds. E. Bijl

Dankdag
Ds. H.J. van Laren, Den Haag

Ouderling van dienst
/waarnemer

Janina Hobbel 845871

Petra v.d. Haar 652246

Diaken van dienst
Organist
Paaskaars
Lector
Beamen
Collecten
Collectanten

Lijnie Blaak
Chris Melles
Tijmen Luijendijk
Andrina Monster
Ronald vd Hoek en Justin v Oeveren
1e kerk 2e hervormingsdag
Bert Warner en Justin van Oeveren
Judith v Oeveren en Justin van
Oeveren
Arnoud van Velzen
Bert Warner en Frans de Vos
Guus Hartenberg 652264
Nel Groeneweg
Dianne vd Berg en Marion Warner

Jan Wolfs
Jaap Dekker
Esmee v.d. Hoek
Marion Warner
Ruud en Paul Sieben
1e kerk 2e zending
Aad Hobbel en Jesper Sieben

Nevendienst
Oppas
Welkom
Kerkauto
Bloemen wegbrengen
Koffie-in
Kaarten

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

Rianne v.d. Hoek en Jordi Leunisse
Michelle de Regt
Aad Hobbel en Petra v.d. Graaf
Bert Warner 652197
Anneke v.d. Schee
Tonnie Kleibergen
Coby Kolfs
Ageeth
Weekbericht
Priscilla de Regt en Wim Kleibergen
weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl

Agenda

Berichten

4 nov. 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
27-29 okt. Jubileum 40 jaar Hoeksteen
Weekbericht kerktelefoon
4 nov. Fam. J. van der Woude
Schoonmaak Hoeksteen
Priscilla de Regt en Liske Sieben

Kosten en Baten?
Ook in de kerk en diaconie is het belangrijk dat we
weten wat er binnenkomt en wat eruit gaat. De
administratie en boekhouding zijn dus nodig voor allerlei
doeleinden, denk alleen maar aan de aftrekbaarheid van
uw bijdrage van de belasting, dus de ANBI rapportering.
Daarom willen we graag iemand vinden die de
boekhouding voor onze kerk en diaconie gaat
bijhouden. Iemand met enige boekhoudkundige
achtergrond zou dit prima kunnen doen. Uiteraard alles
met behulp van een eenvoudig boekhoud systeem e.d.
Welke man/vrouw zou dit willen gaan doen samen met
de kerkrentmeesters? Graag uw reactie aan Bert
Morsink /Jan de Regt / Jack van den Bosch. We hebben
u nodig! JvdB namens CvK.

Rondom eredienst
Collectes van zondag jl.
1e Kerk € 75.50, 2e Diaconie € 68.95
Bloemengroet
Bert Warner
Schriftlezing zondag a.s.
1 Petrus 1: 13 - 16 / 1 Johannes 4: 7 - 17

Uit de gemeente
Pastorale zorg
Verzoeken om pastorale zorg kunt u melden aan
ds. Elzo Bijl, Zuidzijdsedijk 90, 3264 LJ NieuwBeijerland Tel: 0186-840556

Nieuws over 'Wie is de Mol Numansdorp?
Het spel dat vrijdagavond tijdens het jubileumweekend
gespeeld gaat worden. Aan allen die zich ingeschreven
hebben: Wees op tijd want het spel begint klokslag
19.00 uur! Een avond vol gepuzzel en waar niets is wat
het lijkt. De ontknoping en de bekendmaking van de
winnaar en de mol zal later zijn dan in eerdere
berichtgeving aangegeven namelijk uiterlijk 23.00 uur in
plaats van 22.15 uur. Tot vrijdagavond wij hebben er zin
in groeten! Lijnie, Janina en Petra
Gezocht een lid voor het beamteam
We zijn op zoek naar versterking van ons beamteam.
Ons team bestaat nu uit 5 vaste personen. Graag zien
we het team weer wat uitbreiden om ook de overige
beamleden niet te veel te belasten. Wie wil ons gaan
helpen met beamen? Beamen houdt in dat er tussen

donderdag en zaterdag een beampresentatie wordt
gemaakt in Powerpoint voor de door de dominee
aangeleverde orde van dienst. Op zondagmorgen wordt
de apparatuur in de kerk aangezet, luid je de
kerkklokken en speel je de beampresentatie af. Je hoeft
niet bijzonder veel verstand van computers te hebben.
We hebben templates in Powerpoint, een muziekpakket
waarin alle liederen te vinden zijn en een
Powerpointpresentatie waarin al een hele verzameling
aan tot nu toe gezongen liederen in staan. Verder zijn er
genoeg vrijwilligers die je wegwijs willen maken in het
beamen. Heb je zin om ons team te komen versterken
Geef je dan op bij Priscilla de Regt of de andere leden
van het beamteam Gertjan, Kees, Ruud en Ronald of
via beamteam.gk@kerknumansdorp.nl
Dankdag voor gewas en arbeid.
5 november is het weer dankdag voor gewas en arbeid.
Zullen we er weer net zo’n succes van maken als vorig
jaar? We willen we u vragen uw dankbaarheid voor de
oogst te laten blijken door uw gaven te schenken aan de
voedselbank. 5 november zal er een boodschappenkar
in de kerk staan waarin u uw levensmiddelen kunt
deponeren. De voedselbank heeft behoefte aan
houdbare levensmiddelen. In de boodschappenkar zal
ook een pot staan voor een financiële bijdrage, waar de
diaconie levensmiddelen voor zal kopen. We hopen dat
iedereen zich kan vinden in deze manier van delen.
Namens uw diaconie
ZWO
Vandaag is de tweede collecte, Rondom
Hervormingsdag, bestemd voor steun theologisch
onderwijs in Pakistan. Dit jaar vieren we 500 jaar
protestantisme, vijf eeuwen hervorming. Centraal
in de collecte staat daarom het vernieuwende werk van
het Open Theologisch Seminatie in Pakistan, OTS. In
Pakistan vormen christenen een kleine, maar
groeiende minderheid. Via cursussen leren jaarlijks
vijfduizend studenten en voorgangers meer over het
christelijk geloof en de Bijbel. Kerk in Actie
partner OTS ontwikkeld ook lesmaterialen voor
zondagscholen, godsdienst-onderwijs op scholen,
cursussen discipelschap en zelfs een doctoraalstudie
theologie. Veel cursussen en materialen zijn
beschikbaar via internet. Dat helpt ook geïnteresseerde
moslims en hindoes die meer willen weten over het
christendom. Met deze collecte steunt u het
zendingswerk van Kerk in Actie, zodat OTS
meer voorgangers en vrijwilligers kan opleiden en
toerusten. Van harte aanbevolen!

Sparen voor Pluspakketten
Sinds deze week kunnen we weer sparen voor
Pluspakketten. We willen deze pakketten net als vorige
jaren geven aan mensen die minder te besteden
hebben. Vorig jaar konden we +/- vijftig pakketten
uitdelen. Een heel mooi resultaat. Met uw hulp hopen
we dit jaar weer zoveel bij elkaar te krijgen. Spaart u
weer mee? De diaconie

Herfstcrea

Donderdag 9 november is er een HERFSTCREA.
Dit jaar hebben wij gekozen voor een Vogelvoederster.
(Zie voorbeeld op de tafel in de hal)
Doet u ook weer mee?
1e groep 14.00 uur
2e groep 19.30 uur
Kosten € 15,-Opgeven bij Lijnie Blaak 0186-575474 of 06-57330927,
Ria Wolfs tel. 0186-653000 of 06-28799585. Of via de
intekenlijst op de tafel in de hal.

Aan / Afmelden digitale weekbericht:
Ger. kerk: weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl
Herv. Kerk: weekbrief.hk@kerknumansdorp.nl
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK

