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14 jan. 2018 – 21 jan. 2018
Zondag 14 jan. 2018

Go(e)d voor elkaar

Aanvang 9.30 uur
Zondag 21 jan. 2018
aangepaste gezinsdienst 15.00 mmv Keruchma
Voorganger
Ds. E. Bijl
Mw. Petra Jongekrijg, Strijen
Ouderling van dienst
Hans Brand 652246
Janina Lodder 06 12397419
Diaken van dienst
Lijnie Blaak
Jan Wolfs
Organist
Jaap van Gils
Chris Melles
Paaskaars
Esmee v.d. Hoek
Joost Luijendijk
Lector
Andrina Monster
Hugo Beekman
Beamen
Kees de Geus en Jordi Leunisse
Priscilla de Regt en Justin van Oeveren
e
e
e
e
Collecten
1 kerk 2 toerusting
1 kerk 2 oecumene
Collectanten
Ronald v.d. Hoek en Govert Beekman
Liske Sieben en Annick v.d. Graaf
Nevendienst
Marlies de Geus en Justin van Oeveren Rianne en Rosanne v.d. Hoek
Oppas
Michelle de Regt
Saskia Luijendijk
Welkom
Ronald v. d. Hoek en Joost Kolf
Liske Sieben en Petra v .d. Graaf
Kerkauto
Martin Luijendijk 680757
Bert Warner 652197
Bloemen weg
fam. van Velzen
fam. van Vliet
Koffie-in
Ageeth Verweij en Kees de Geus
Judith van Oeveren en Janny de Bes
Koster
Kerkelijk bureau
Weekbericht
Liske Sieben
Priscilla de Regt en Wim Kleibergen
beheerder.gk@kerknumansdorp.nl
kb.gk@kerknumansdorp.nl
weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl
Berichten voor het Weekbericht inleveren voor donderdag 18.00 uur

Agenda
19 jan. Clubs
18.30 uur K@njerKidz! In de kerk
19.15 uur Spirit in de Voorhof zolder
19.15 uur Gideonsbende in de Voorhof beneden
20 jan. 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
20 jan. Fam. G.J. de Bes
Schoonmaak Hoeksteen
Annie Gillesse en Adrie Leijdens

Rondom eredienst
Collectes van zondag
e
e
1 Kerk € 97,75, 2 Eredienst € 93,00
Bloemengroet
Piet Reedijk, geestelijk verzorger van Alimerus
Schriftlezing zondag a.s.
e
e
1 Mattheüs 5: 17 – 30 en 2 Mattheüs 5: 31 – 48

Uit de gemeente
Jarige:
20 jan. Mw. A. in ’t Veld-de Geus, Koninginneweg 33,
3281BL
Pastorale zorg
Verzoeken om pastorale zorg kunt u melden aan
ds. Elzo Bijl, Zuidzijdsedijk 90, 3264 LJ NieuwBeijerland Tel: 0186-840556

Berichten
Aangepaste Gezinsdienst 15.00 mmv Keruchma
Zondag 21 januari
Voorganger: Piet Gootjes
Ouderling van dienst: Ageeth Verweij
Diaken van dienst: Janet Hartenberg
Beamen: Gertjan en Michelle de Regt

Bedankt Cor Leijdens
Na 34 jaar het kosterschap met hart en ziel vervuld te
hebben is Cor Leijdens per 1-1-2018 gestopt als koster
van onze kerk. Vandaag bedanken we hem voor de vele
jaren trouwe dienst.
BLUE MONDAY.................maandag 15 januari 2018
Blue monday (depri maandag) is een naam, gegeven
aan een datum, voor de zogenaamd deprimerendste
dag van het jaar. De vader van 'blauwe maandag' is de
Britse psycholoog Cliff Arnall. Hij bedacht in 2005 dat de
derde maandag van de maand januari, de dag is
waarop de meeste mensen zich treurig, neerslachtig,
of weemoedig voelen. Dit zou te maken hebben dat
goede voornemens mislukt zijn en de vakanties ver weg
lijken. Daarnaast zijn de dagen nog donker en is de
maandag voor veel mensen de eerste werkdag van de
week. Maar.................. er is een middel tegen de blue
monday. Zaterdag 13 januari 2018 met elkaar
erwtensoep eten, in de Hoeksteen. Het werkt het best
als de soep, met zoveel mogelijk mensen tegelijk
gegeten wordt, dus breng gerust iemand mee.
Iedereen is van harte welkom vanaf 16.00 uur t/m 19.00
uur. De kosten zijn € 5,00 maar een extra gift is
natuurlijk altijd welkom! De opbrengst gaat naar: De
stichting Wijkpastoraat Rotterdam. De terreinen waar
het Wijkpastoraat actief in is; Hulpverlening en
Pastoraat bij crises, Huisbezoeken, Vrouwenwerk,
Kinderwerk, Eenzaamheid, Maaltijden, Inloop en
Armoede. Zij zien dat veel bewoners er alleen voor
staan, hun hoofd nauwelijks boven water kunnen
houden en/of levensvragen hebben op verschillende
terreinen van het leven. Kijkt u ook eens op de website;
www.stichtingwijkpastoraatrotterdam
Https://www.facebook.com/wijkpastoraatrotterdamwest.
Graag voor 9 januari 2018 opgeven aan Lijnie Blaak 0657330927 of lijnieblaak@gmail.com

Koffieochtend
Woensdag 17 januari is er weer een koffieochtend.
Deze keer staat de koffie klaar bij Cavent aan de
Kwartelstraat te Numansdorp. 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
Nu 2017 voorbij is …….
Bijna gaat de actie Kerkbalans 2018 van start. Maar we
vragen u om eerst te kijken of alle toezeggingen voor
2017 al zijn betaald. Dan kunnen we 2018 met een
schone lei beginnen!
Als u nog een bedrag over 2017 heeft uitstaan dan
graag dit bedrag overschrijven naar
NL57FVLB022.53.91.198 t.n.v. de Gereformeerde Kerk
Numansdorp. Bedankt!
College van kerkrentmeesters.
Weekbrief Ned. Herv. Kerk
Omdat vele deze weekbrief digitaal ontvangen willen we
als proef deze weekbrief niet meer uitdelen bij de deur.
Wilt u deze weekbrief toch op papier, dan kan u hem
meenemen vanaf de tafel in de hal. We willen dit als
proef uitproberen.
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. 50 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
Aan / Afmelden digitale weekbericht:
Ger. kerk: weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl
Herv. Kerk: weekbrief.hk@kerknumansdorp.nl
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK

