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Agenda
24 nov. Clubs en Koor

K@njerKidz! 18.30 uur tot 19.15 uur
Spirit 19.15 uur tot 20.00 uur
Gideonsbende 19.15 uur tot 20.00 uur

25 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

Weekbericht kerktelefoon
25 nov. Fam. W.A. Notenboom
Schoonmaak Hoeksteen
Janske van Steensel en Sjanie Bijl

Rondom eredienst
Collectes van zondag
5 nov. Dankdag 1e Kerk € 263,40 2e Zending € 105,10
Namens de voedselbank alle gulle gevers heel hartelijk dank
Een volle kar met boodschappen en ook nog een collecte zak
met daarin € 235,59! Voor dat geld hebben we op verzoek van
de voedselbank, luiers en billendoekjes gekocht. Zo kunnen
ook de jonge ouders, weer een poosje vooruit.
Ook de workshop van 9 nov. heeft veel opgebracht. Als 1e

een hele gezellige middag en avond. Als 2e de vogeltjes van
Numansdorp komen deze winter niets tekort. Als 3e een hele
belangrijke, de opbrengst.................. € 479,25 geweldig!
12 nov. 1e Kerk € 92,15 2e diaconie € 185,65 bestemd voor
Ontmoeting dank u wel namens de diaconie.
De bloemen zijn gegaan
Bloemengroet
5 nov. Dhr. en Mw. W.A. Notenboom
12 nov. fam. v.d. Meer, Roerdompsingel, fam. v.d. Meer
Rijksstraatweg en fam. v.d. Haar.
Schriftlezing zondag a.s. (liturgie aanwezig)

Uit de gemeente
Bedankt
Wij willen iedereen hartelijk bedanken, voor de vele kaarten,
telefoontjes, persoonlijke felicitaties en de bloemen uit de kerk
voor ons 50 jarig huwelijk.
Met vriendelijke groeten, Wim en Anneke Notenboom .
Pastorale zorg

Verzoeken om pastorale zorg kunt u melden aan
ds. Elzo Bijl, Zuidzijdsedijk 90, 3264 LJ Nieuw-Beijerland Tel:
0186-840556
Berichten
Liturgisch stuk
Het kruis met duidelijke overgang van dood naar leven. De
dood heeft niet het laatste woord. Twee mensen om te
gedenken, twee witte bloemen voor mevrouw Gijtenbeek en
de heer Hanse. Een witte bloem voor alle mensen die we
gedenken.
"Sterven doe je niet ineens maar af en toe een beetje.
En al die beetjes die je stierf 't is vreemd maar die vergeet je
Het is je dikwijls zelf ontgaan je zegt ik ben wat moe
Maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe......"
Cursus leren bijstaan van rouwenden
Na een fijne bijeenkomst o.l.v. ds. Bijl waarin we met elkaar
hebben gesproken over wat we van de cursus “Leren bijstaan
van rouwenden” verwachten en willen leren, gaan we verder
op dinsdag 21 november as. De koffie staat klaar vanaf 19.45
uur en we hopen weer op een goede en leerzame avond. Ook
u bent van harte welkom!
Dienst 26 november
Op zondag 26 november mag ik voorgaan in de
ochtenddienst. Vanwege de andere vormgeving van de dienst
wil ik u en jullie graag op de hoogte brengen.
Tijdens deze dienst wordt een tweede 'Kom in beweging-
viering' in de Hoeksteen gehouden.

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 26 nov. 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. Dit moment hebben wij het
'beweeg en bezin moment' genoemd. Tijdens het beweeg en
bezin moment 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

Voorganger Ds. E. Bijl Mw. P. Jongekrijg, Strijen
Ouderling van dienst Janina Lodder 845871 Roely Warner 652197 / waarnemer
Diaken van dienst Lijnie Blaak Janet Hartenberg
Organist Gert Seldenthuis Peter de Rijke
Paaskaars Joost Luijenedijk Anna van Velzen
Lector Yanick Leunisse Arina van Vliet
Beamen Gertjan de Regt en Govert Beekman Ronald v.d. Hoek en Jordi Leunisse
Collecten 1e kerk 2e eredienst 1e kerk 2e toerusting
Collectanten Ronald v.d. Hoek en Eline v.d. Hoek Ria Wolfs en Govert Beekman
Nevendienst Anita Prooi en Govert Beekman Vacant
Oppas Liske Sieben Saskia Luijendijk
Welkom Ronald v.d. Hoek en Gerrit de Bes Gerrit de Bes en Joost Kolf
Kerkauto Martin Luijendijk 680757 Bert Warner 652197
Bloemen wegbrengen fam. Morsink fam. Van Velzen
Koffie-in Erna Kraal en Judith van Oeveren Christine v.d. Raaf en Meine v.d. Graaf



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 aanwezige
plattegrond staat vermeld welke activiteit waar zal
plaatsvinden. Aan veel werkvormen kunnen jong en oud
meedoen waardoor er tijdens deze viering geen
kindernevendienst zal zijn. Voor deze Kom in beweging-viering
hebben wij het thema: VERTROUWEN gekozen, gebaseerd
op ons jaarthema Go(e)d voor elkaar. Wij hopen op een
inspirerende viering!. Ina Hobbel, Petra van der Graaf en
Petra Jongekrijg
Kinderkerstmiddag
Op zaterdag 16 december is er weer een kerstmiddag voor
kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Het thema is: “Ik mag
een lichtje zijn”. We beginnen om 11:15 uur en eindigen om
15:00 uur. We gaan deze middag kijken naar een voorstelling
van Matthijs Vlaardingerbroek. Ook gaan we zingen,
pannenkoeken eten, naar het kerstverhaal luisteren en
knutselen. Meld je voor 10 december aan via
kerstmiddag@outlook.com.
Wij hebben er heel veel zin in! Tot dan!
Groetjes, Lydia Drost, Maaike Kuipers, Annemarie Hitzerd,
Carin Verheuvel en Rianne Oppelaar
Oproep 1 Kinderkerstmiddag
Tijdens de kerstmiddag gaan we met de kinderen
pannenkoeken eten. Wilt ons helpen door een stapel
pannenkoeken te bakken? Dat zou heel fijn zijn! U kunt zich
aanmelden via kerstmiddag@outlook.com.
Bent u niet zo goed in pannenkoeken bakken maar wilt u ons
wel op een andere manier sponsoren? Bijvoorbeeld door het
aanleveren van stroop, suiker of iets anders dat we kunnen
gebruiken? Vraag het gerust via ons e-mailadres of aan ons
persoonlijk. Een financiële bijdrage mag uiteraard ook, via de
collectezak (o.v.v. kinderkerstmiddag) of via het
rekeningnummer van de GHJR, NL07 RABO 0332 0543 06
o.v.v. kinderkerstmiddag. Alvast bedankt voor uw bijdrage in
welke vorm dan ook!
Oproep 2 Kinderkerstmiddag
Tijdens de kerstmiddag hebben we ook veel hulp nodig. Wat
bedoelen we daarmee? Bijvoorbeeld: naast de kinderen zitten
tijdens de voorstelling en het luisteren naar het kerstverhaal of
helpen met de tafels dekken voor het pannenkoeken eten of
begeleiden bij de knutselactiviteit. We kunnen elke hulp in
welke vorm dan ook gebruiken. Graag aanmelden via
kerstmiddag@outlook.com. Alvast bedankt!
Groetjes, Lydia Drost, Maaike Kuipers, Annemarie Hitzerd,
Carin Verheuvel en Rianne Oppelaar
Kerstnachtdienst
Binnenkort worden er weer voorbereidingen getroffen voor de
Kerstnachtdienst. Voor deze gezamenlijke dienst, die gericht is
op het hele dorp, zoeken we uit beide gemeenten enkele
personen die hierover mee willen denken. Ik hoor het graag!
Ds Coen van Alphen (tel. 684505/cdvanalphen@hotmail.com)
Welkom iedereen vanaf groep 7 tot em met 15 jaar
De catechesegroep is dit seizoen nog niet opgestart
want.......wij willen eerst jullie mening horen.
Kom maandag 27 nov. om 17.30 uur in de Hoeksteen. Dan
eten we samen en maken we het gezellig tot 18.45 uur. Onder
het eten praten we over de kerk en wat jullie belangrijk
vinden. Wil je meehelpen met koken: super leuk! Stuur dan
even een berichtje. Laat weten dat je wel/niet komt. Tot ziens
op 27 nov. om 17.30 uur! Ina, Welma en Petra
pwpetrajongekrijg@gmail.com of 06 55 77 69 53
Oogstcollecte 2017 gemist……...?
Op zondag 5 november j.l. hebben we de Oogstdienst gevierd.
Zoals gebruikelijk collecteren we als Kerkrentmeesters altijd
voor een speciaal doel. Dit jaar voor dertig (identieke) stoelen
voor de bijruimte en kerkzaal zodat we flexibel deze beide
ruimten kunnen benutten. Deze stoelen kosten € 94 per stuk
dus een totaal bedrag van ruim € 2800. Graag uw bijdrage!
Overschrijvingen voor deze Oogstcollecte zijn van harte
welkom op banknummer NL57FVLB 022.53.91.198 t.n.v. de

Gereformeerde Kerk van Numansdorp onder vermelding van
“Oogstcollecte 2017”. Bij voorbaat onze dank!
College van Kerkrentmeesters.
FOEG in de Hoeksteen
FOEG staat voor Film, Ontmoeten, Eten en Gezelligheid.
Zaterdag 25 november wordt de film Into the Wild vertoont.
Een verhaal over de aantrekkingskracht van de natuur en de
complexe relatie tussen een vader en zijn zoon. De film start
om 16.30 uur, en vanaf 16.00 uur is er gelegenheid om iets te
drinken en voor een praatje. Na de film eten we gezamenlijk
een eenvoudige maaltijd en wordt met elkaar de film
nabesproken. Op deze manier is er alle tijd en gelegenheid om
elkaar te ontmoeten en voor gezelligheid. Iedereen vanaf 12
jaar van harte welkom bij FOEG in ‘De Hoeksteen’
Roerdompsingel 104, Numansdorp. De toegang is gratis, een
vrijwillige bijdrage is altijd welkom! Aanmelden mag maar is
niet noodzakelijk wij schuiven graag een stoel bij! Met vragen
of voor informatie/vervoer neemt u contact op met Petra
Jongekrijg 06-55 77 69 53 of Petra vd Haar 0186- 65 26 43.
Tot ziens op 25 november!
Avond geloofsopvoeding met Marin de Groot
Vanuit de bezinning rondom geloven en jeugdwerk binnen
onze gemeente hebben wij aanleiding gezien om een
tienerouderavond te organiseren op donderdagavond 23
november van 20.00 uur- 21.30 uur. Martin de Groot komt op
deze tienerouderavond begeleiden.
Meer informatie kunt u nalezen in weekbericht 45 op de
website.
Oproep
Zoals misschien bekend helpen mijn man en ik een
vluchtelingengezin uit Eritrea. Ze wonen in Numansdorp.
Hun maandinkomen is laag. Ze moeten beiden nog verplicht
naar school en examen doen.
Ze hebben een woning toegewezen gekregen waar ze heel blij
mee zijn. De trap is echter van hout en best gehorig. De
vloerbedekking die er nu op ligt is vuil en kapot. Ze zouden zo
graag een beklede trap zien, maar wij hebben gezegd dat die
wens heel duur is. Is het mogelijk via een oproep aan een man
of vrouw te komen die vanuit professie een trap kan bekleden
en die het dit keer gratis zou willen doen. Best een klus, er zit
een draai in de trap.
Verder heb ik de vraag: wie heeft er toevallig een aantal meter
vloerbedekking over. Dat ergens op een zolder ligt te wachten.
Groetjes, Elza van Dorsser-Benne
Ansichtkaarten
Hebt u nog ansichtkaarten liggen waar u niets meer mee
doet? In de hal op de tafel staat een doosje waar u ze in kunt
leggen, dan kunnen we ze hergebruiken voor nieuwe kaarten!
Hartelijk bedankt alvast!
Sparen voor Pluspakketten
We kunnen weer sparen voor Pluspakketten. We willen deze
pakketten net als vorige jaren geven aan mensen die minder
te besteden hebben. Vorig jaar konden we ca. 5- 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
PCOB afdeling Cromstrijen
Op dinsdag 21 november komt de PCOB Cromstrijen weer bij
elkaar in De schaapskooi, Kerkstraat 18 te Klaaswaal,
aanvang 14.00 uur. Deze middag zal er een presentatie
worden gehouden door Ds. D.C. Peters over het leven van
Annie M.G. Schmidt. Annie was een fenomeen, schrijfster met
humor die een onvoorstelbare productie heeft nagelaten aan
(kinder)boeken, musicals, hoorspelen, cabaretteksten, liedjes
en gedichten. Er zijn weinig Nederlanders die nooit iets van
haar gelezen hebben of liedje van haar kennen. Tijdens de
lezing zal worden stilgestaan bij haar in vele opzichten
moeizaam verlopen leven. U wordt hartelijk uitgenodigd om
deze middag te bezoeken, en breng gerust iemand mee.
Aan / Afmelden digitale weekbericht:
Ger. kerk: weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl
Herv. Kerk: weekbrief.hk@kerknumansdorp.nl
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK


