Weekbericht
Jaargang 21 nummer 3
18 januari 2015 – 25 januari 2015
Vandaag 18 jan. 9:30 uur

Volgende week 25 jan.

+aangepaste gezinsdienst (zie Berichten)
Voorganger

Ds. A.S.J. Smilde, Dordrecht

Ouderling v. dienst
Diaken v. dienst
Organist
Paaskaars
Lector
Beamen

Dhr. P. Bloem 655347
Mw. J. Hartenberg
Jaap Dekker
Esmee v.d. Hoek
Liske Sieben
Priscilla de Regt

Collecten

1e tbv kerk 2 tbv oecumene

Collectanten
Gerrit de Bes en Govert Beekman
Nevendienst
Janina Lodder en Govert Beekman
Oppas
Michelle de Regt en Esther v.d. Meer
Welkom
Gerrit de Bes en Heilke Buitelaar
Kerkauto
Ruud Sieben 653767
Bloemen wegbrengen Janet Hartenberg
Koffie-in
Tonny Kleibergen en Kees de Geus
Koster
Kerkelijk bureau
Cor Leijdens
Piet Verbaas
beheerder.gk@kerknumansdorp.nl
kb.gk@kerknumansdorp.nl

Mw. Ds A. Klavers-Bras,
Rotterdam/Strijen
Dhr. J. Blom 653195
Mw. L. Blaak
Johan den Hoedt
Lucas Timmers
Yannick Leunisse
Aad Meijer
1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. Catechese en
educatie
Janet Hartenberg en Sofie Timmers
Anita Prooi en Elianne Cazander
Liske Sieben
Janet Hartenberg en Ria Wolfs
Guus Hartenberg 652264
Tonny Kleibergen
Arina van Vliet en Adrie in ‘t Veld
Weekbericht
Priscilla de Regt en Wim Kleibergen
weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl

Inleveren berichten voor Weekbericht tot donderdag 18.00 uur
Weekbericht per e-mail ontvangen? Meld u aan via weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl

Agenda
21 jan. Kerkenraad (19.45 uur Hoeksteen)
Weekbericht kerktelefoon
24 jan. Erna Kraal
Schoonmaak Hoeksteen
Ida Meijer en Alie Luijendijk

Rondom eredienst
Schriftlezing
Jes. 62: 1-5 en Joh. 2: 1-11
Collectes
1e Kerk € 107,65 2e Diakonie € 84,62
Bloemengroet van zondag jl.
Bart Vos

Uit de gemeente
Jarig:
20 jan. Mw. A. in ’t Veld, Koninginneweg 33,
3281BL

Berichten
Pastorale zorg
Verzoeken om pastorale zorg kunt u melden aan
Hans Brand, Mendelssohnstraat 27, 3281VH
Numansdorp. Tel:0186-652246 email:
pastoraalteam-vz.gk@kerknumansdorp.nl of aan
Jack van den Bosch, Goudvink 17, 3281 RH
Numansdorp. Tel 0186-654258. E-mail:
scriba.gk@kerknumansdorp.nl

Zondag 18 jan. 2015 15.00 uur Aangepaste
Gezinsdienst
Vanmiddag zal er een aangepaste zangdienst
gehouden worden in De Hoeksteen aan de
Roerdompsingel in Numansdorp.
Aanvang 15.00 uur. Koor en band van Keruchma
zullen aan deze jubileumdienst - de 25e - weer op
de vertrouwde enthousiaste wijze muzikale
medewerking verlenen.
Piet Gootjes zal in deze dienst voorgaan. Weet dat
je van harte welkom bent om deze feestelijke
dienst mee te vieren en dat welkom geldt ook voor
de koffie en de thee erna.
Voorganger : Dhr. P. Gootjes
Ouderling van dienst : Mw. P. v.d. Haar 652643
Diaken van dienst : Mw. A. van Velzen
Kerkauto : Pieter v.d. Meer 651642
Koffie-in : Nel Berkman en Judith van Oeveren
Kerkbalans 2015
Het is januari, en dus gaan de
kerkbalansvrijwilligers weer op pad om bij u uw
toezegging voor Kerkbalans 2015 te vragen. Eerst
om de bekende Kerkbalansenveloppe bij u af te
geven daarna weer om uw positieve antwoord
weer op te halen. In de Kerkbalansenveloppe vindt
u een informatiefolder over het werk en de
begroting van onze gemeente. Deze laatste kunt u
trouwens ook op onze website vinden. Op de
bijgesloten antwoordstrook kunt u aangeven

hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen aan
het plaatselijke kerkenwerk. Deze strook in de
eveneens bijgesloten antwoordenveloppe doen
voordat de kerkbalansvrijwilliger weer bij u aanbelt.
Daarmee helpt u de vrijwilliger bij het werk dat hij
of zij, ondanks de koude en duisternis, belangeloos
voor onze gemeente uitvoert. Legt u dus de
enveloppe met de antwoordstrook klaar? Bij
voorbaat onze hartelijke dank!
College van Kerkrentmeesters.
Vacature Bank – status per 31-12-2014
Nu en in de komende tijd zijn er mensen nodig
voor:
 Kerkenraad:
 Voorzitter kerkenraad –vacant sinds 25-05-2014
 Scriba – voor eind 2015
 Ouderling
 2 Bezoek medewerkers
 GHJR: assistentie voor diverse clubs
 PR persoon voor activiteiten en kerkprofiel
 Werkgroep: Voor assistentie bij de praktische
werkzaamheden.
 Oppas dienst voor de allerkleinsten
 Muzikale begeleiding zoals Organist en of
Pianist (of tips wie dat zou kunnen zijn)
Zoals u ziet heeft de Gereformeerde Kerk u hard
nodig! Graag uw reactie bij scriba of andere
kerkenraadsleden. We zijn erg blij dat Mw. Lijnie
Blaak bevestigd is in het ambt van Diaken.
M. vr. gr. het moderamen
Sparen boodschappenpakket
Vanaf deze week kunnen we weer zegeltjes
sparen voor een boodschappenpakket bij Plus
Blaak. Na de overweldigende actie verleden jaar,
konden we veel mensen die het wat minder
hebben blij maken met zo´n prachtig pakket. We
rekenen weer op jullie bijdrage. Mocht u namen
van mensen weten die zo´n pakket goed kunnen
gebruiken, spreek dan één van de diakenen aan
en zij zullen ervoor zorgdragen dat het pakket op
de juiste bestemming komt. Alvast bedankt!
Namens de gezamenlijke diaconieën
Herhaling
Nu 2014 weer voorbij is ………
Bijna gaat de actie Kerkbalans 2015 van start. Maar we
vragen u om eerst te kijken of alle toezeggingen mbt
2014 al zijn betaald. Dan kunnen we 2015 met een
schone lei beginnen!
Als u nog een bedrag over 2014 heeft uitstaan dan
graag zsm dit bedrag overschrijven naar
NL57FVLB022.53.91.198 t.n.v. de Gereformeerde Kerk
Numansdorp. Graag vermelden dat het een 2014
bijdrage betreft. Bedankt!
College van kerkrentmeesters.
Informatie over onze kerk zie ook:
www.kerknumansdorp.nl/gereformeerdekerk
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK

