Weekbericht
Jaargang 20 nummer 38
21 september 2014 – 28 september 2014

Vandaag 21 sept.

Volgende week 28 sept.

Startdienst Hervormde Kerk
Aanvang 10.00 uur
Voorganger
Ds. C.D van Alphen
Ouderling v. dienst
Dhr. L. Mosselman 651483
Diaken v. dienst
Dhr. J. Wolfs
Organist
n.v.t
Paaskaars
n.v.t
Lector
n.v.t
Beamen
n.v.t
Collecten
1e t.b.v. Diaconie 2e t.b.v. vredesweek
Collectanten
n.v.t
Nevendienst
Janina Lodder
Oppas
Liske Sieben en Wendy Prooi
Welkom
n.v.t
Kerkauto
Ruud Sieben 653767
Bloemen wegbrengen n.v.t
Koffie-in
n.v.t.
Koster
Kerkelijk bureau
Cor Leijdens
Piet Verbaas
beheerder.gk@kerknumansdorp.nl
kb.gk@kerknumansdorp.nl

Ds. A. Krol
Dhr. P. Bloem 655347
Mw. J. Hartenberg
Jaap van Gils
Thijmen Luijendijk
Anneke v.d. Schee
Priscilla de Regt
1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. NBG
Henk van Velzen en Lise van Velzen
Anita en Wendy Prooi
Saskia Luijendijk
Henk van Velzen en Ria Wolfs
Guus Hartenberg 652264
Nel Groeneweg
Jan de Regt 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
Weekbericht kerktelefoon
20 sept. Mevr. R. in 't Veld
Schoonmaak Hoeksteen
Priscilla de Regt en Liske Sieben

Rondom eredienst
Schriftlezing
1e lezing:
2e lezing:
Collectes van zondag jl.
1e Kerk € 223,85
2e Jeugdwerk € 187,25
Aangepaste gezinsdienst € 145,55
Bloemengroet van zondag jl.
Fam. Beekman, Hallinxweg

Uit de gemeente
Jarig
25 sept. Dhr. M.L. van Brandwijk,
Rehobothplein 105, 3281XV Numansdorp

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
Mededeling
Door de vakantie heeft het wat extra tijd gekost,
maar we zijn blij u nu te kunnen meedelen dat ds.
L.J. Scholten van de Prot Gemeente Poortugaal
i.w. heeft ingestemd om consulent te zijn voor onze
Gereformeerde Kerk in Numansdorp. Dit is een
eerste stap in een langere reeks om de
beroepingsprocedure in werking te zetten. De
kerkenraad zal zich over allerlei zaken moeten
buigen. Een belangrijke zaak op korte termijn is:
Hoe gaan we verder met de activiteiten in deze

vakante periode en wie zou ons eventueel hierbij
kunnen assisteren? Dit zal worden uitgewerkt.
Als voorbereiding en onderdeel van het
beroepingswerk zal er een profielschets van de te
beroepen predikant worden gemaakt. Dit zal in de
komende tijd worden gedaan met behulp van de
beleidsplannen en de geplande ontwikkelingen.
Suggesties van u zijn daarbij altijd welkom en kunt
u sturen naar de scriba
scriba.gk@kerknumansdorp.nl. Daarnaast zal een
financieel plaatje voor de toekomst worden
gemaakt door de kerkrentmeesters en na
goedkeuring door de kerkenraad worden
doorgestuurd naar het Regionale college
Beheerszaken van de PKN, ter verkrijging van de
z.g. Verklaring van Solvabiliteit. Uiteindelijk zal na
positieve afsluiting van voorgaande elementen tot
het vormen van een beroepingscommissie kunnen
worden overgegaan. Zoals u ziet is er nog heel wat
werk te doen, voordat het zover is. Zorgvuldigheid
is in deze fase belangrijker dan snelheid.
Kerkenraad en moderamen zullen u op de hoogte
houden van al deze zaken. Namens moderamen
en kerkenraad, Jack van den Bosch – scriba.
Om vast in de agenda te zetten
In het kader van de activiteiten rondom het
jaarthema ‘met hart en ziel geloven’ zullen we op
zondag 26 oktober a.s., na de dienst, de film ‘As it
is in heaven’ draaien. In de pauze wordt voor een
lunch gezorgd. Te zijner tijd volgen nadere
berichten. Hans Brand / Pastorale Team

Informatie over onze kerk zie ook:
www.kerknumansdorp.nl/gereformeerdekerk
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK

