Weekbericht
Jaargang 20 nummer 47
23 november – 30 november 2014
Vandaag 23 nov. 9:30 uur

Volgende week 30 nov.

In Memoriamdienst

1e adventszondag

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

Mw. E. Roetman-Sijnstra
Dhr. J. v.d. Bosch 654258
Mw. A. van Velzen
Jaap van Gils
Noah Bloem
Arina van Vliet
Priscilla de Regt

Drs. J. H. de Waal Den Haag
Dhr. H. Brand
Mw. J. Hartenberg
Chris Melles
Thijmen Luijendijk
Marion Warner

Collecten

1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. toerusting

Collectanten
Ton Hoffers en Govert Beekman
Nevendienst
Desiree Bloem en Elianne Cazander
Oppas
Saskia Luijendijk
Welkom
Kees Jan Vogelaar en Heilke Buitelaar
Kerkauto
Guus Hartenberg 652264
Bloemen wegbrengen Tonny Kleibergen
Koffie-in
Nel Berkman en Adrie in ‘t Veld
Koster
Kerkelijk bureau
Cor Leijdens
Piet Verbaas
beheerder.gk@kerknumansdorp.nl
kb.gk@kerknumansdorp.nl

1e t.b.v. diaconie 2e t.b.v. Missionair
werk
Liske Sieben en Jesper Sieben
Marijn Timmers en Paul Sieben
Lenny van Velzen
Liske Sieben en Coby Kolf
Ruud Sieben 653767
Arina van Vliet
Arina van Vliet en Jaap v.d. Woude
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
29 nov. Lia v.d. Meer
Schoonmaak Hoeksteen
Adrie Leijdens en Annie Gillisse

Rondom eredienst
Schriftlezing
Collectes van zondag jl.
1e Kerk € 77,70 2e Diaconie € 69,13
Middag: 1e Kerk € 59,20 2e Diaconie € 38,90
Bloemengroet van zondag jl.
Mw. Den Dunnen

Uit de gemeente
Berichten
Zieken
Vrijdag 14 november is de heer van Brandwijk
gevallen en opgenomen in het Ikazia ziekenhuis.
Hij verblijft op de afdeling 5B, kamer 3.
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
Liturgisch stuk laatste zondag kerkelijk jaar
Deze zondag gedenken we hen die ons zijn
voorgegaan. We noemen namen waarmee we een
mensenleven verbonden weten, die leefden in ons

midden. Verbonden met ons en verbonden met het
Licht van de Eeuwige. De draden, waarmee we de
verbondenheid aangeven, hebben verschillende
kleuren. Die kleuren vertellen over het unieke van
al die
Levens...................
De draad van de Liefde verbindt mij met jou
De draad van het gemis verbindt mij met jou
Zoveel draden verbinden mij met zoveel mensen
Altijd is er die draad met jou.
Ze doorkruist alle andere draden
Ze geeft betekenis aan alle levensdraden
De draad van de Liefde verbindt voor altijd
De draad van 't gemis verweeft zich
met die van de Liefde

Protestantse Kerk, kerkblad Hoeksche Waard
Kent u dit kerkblad dat bijna alle kerken van de
Protestantse Kerk bevat? Het blad verschijnt ca. 44
x per jaar; iedere week alleen in de zomer om de 2
weken. In de hal op tafel ligt een stapel en kunt u
een gratis exemplaar meenemen! De uitgever is
De Hoop Grafisch Centrum uit Dordrecht. Ook de
Gereformeerde kerk levert elke maandag voor
12.00 uur kopij aan en de kerkdiensten, zoals bijna
alle kerken in de Hoeksche Waard.
Abonnementen: € 29,40 per jaar (dat is 70 cent per
keer incl. de bezorging!!) Opgave abonnementen:
Contact@DeHoopGrafischCentrum.nl. telefoon
078 – 6111 333.
Nu ook digitaal abonnement op dit kerkblad!
Zij zenden dan de pdf van het kerkblad wekelijks
naar uw emailadres. Voor slechts 15 euro(!!) per
jaar bent u lid en op de hoogte van het kerkelijk
wel-en-wee in de Hoeksche Waard.

Interesse? Meld u dan aan bij het emailadres:
Contact@DeHoopGrafischCentrum.nl
Botsende identiteiten
De afgelopen maanden en zeker ook nu zijn Israël
en de Palestijnse gebieden regelmatig in het
nieuws. De situatie blijft op zijn minst gespannen.
De meesten van ons hebben er wel een bepaalde
mening over, die vaak gebaseerd is op de
berichten die we via de verschillende
informatiekanalen binnen krijgen die vaak eenzijdig
en onvolledig is. Op di. avond 25 nov. zal Douwe
van der Sluis in de Gereformeerde Kerk te Strijen
een presentatie houden met de titel ‘botsende
identiteiten’, een boeiend verhaal over de
complexe situatie in Israël. Douwe van der Sluis is
theoloog en woonde jarenlang afwisselend in
Nederland en Israël. Hij was (reis)begeleider van
studieseminars in Israël en de Palestijnse
gebieden. Ook was hij werkzaam voor de stichting
C.O.M.E. (Communication Middle-East), een
stichting die onder meer ontmoetingen
organiseerde voor Palestijnse en Israëlische
jongeren. Het belooft een leerzame, interessante
avond te worden, waarin een duidelijk(er) beeld
wordt geschapen van hoe ontzettend ingewikkeld
de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden is.
Het heeft mijn visie in ieder geval erg gescherpt en
genuanceerd!
De avond begint om 20.00 uur in de
Gereformeerde Kerk te Strijen en de toegang is
vrij. Wel is er de gelegenheid om een donatie te
geven voor de stichting C.O.M.E. (voor meer
informatie: www.stichting-come.nl).
Anneke Klavers / Gereformeerde Kerk Strijen
Ondersteuning pastoraat
Mij is gevraagd om ondersteuning te geven binnen het
pastoraat. Echter pastoraat is een breed begrip daarom
lijkt het zinvol om iets meer over mijn werkzaamheden
te vertellen. De afgelopen weken heb ik mij bezig
gehouden met het voorbereiden van de catechese 1216 jaar voor 12 nov. en 10 dec. en de High Tea van 30
nov. Naast een meer organisatorische bespreking met
de bezoekmedewerkers blijkt er binnen deze groep ook
behoefte te zijn om van elkaar te leren in het
bezoekwerk. In het voorjaar ga we met elkaar
inhoudelijk aan de slag. Verder denk ik na over de
invulling van een bijeenkomst over geloofsopvoeding en
avondmaalcatechese ook zal binnenkort gestart worden
met de voorbereidingen voor de stille week en dialoog
aan tafel. Uiteraard ondersteun ik de ouderlingen in het
bezoekwerk binnen de gemeente. Dit alles binnen een
beperkt aantal uren die ik voornamelijk wil verdelen over
maandag, dins- of woensdag. Heeft u vragen over
bovenstaande zaken of wilt u van gedachten wisselen
dan bent u daartoe van harte uitgenodigd!
Petra Jongekrijg pwpetrajongekrijg@gmail.com
High Tea for Friends....... Friends Invited !
Op 30 november willen we weer voor onze
gemeenteleden in de leeftijd van 25-50 jaar een
gezellige high tea organiseren met een extra uitnodiging
voor uw vrienden, ook voor de kinderen hebben we een
spannend programma in petto dus die mogen uiteraard
weer gewoon meekomen

het tijdstip is 16.00 bij het scouting terrein aan de
Veerweg Numansdorp. U krijgt ook binnenkort een
persoonlijke uitnodiging.
met groet het pastoraal team,
Stand van zaken.
De voorbereidingen om tot een beroep te komen lopen
gestaag door. Hans Brand en Peter Bloem vormen op
dit moment een werkgroep – die trouwens uitbreiding
nodig heeft met enkele mensen van buiten de
kerkenraad - om alle benodigde zaken op een rijtje te
zetten. Dit betreft op dit moment de profiel schets van
de predikant, het profiel van onze Gereformeerde kerk
en het profiel van de burgerlijke gemeente. Over de
eerste twee zaken is met onze consulent Ds. Bert
Scholten gesproken, die een aantal suggesties heeft
aangereikt. Graag ook van u kant ideeën voor het
invullen van deze profiel schetsen: wat moet er - wat u
betreft - instaan? Uw reacties graag naar
scriba.gk@kerknumansdorp.nl
Houdt er rekening mee dat ook u gevraagd zou kunnen
worden om aan deze kleine werkgroep deel te nemen!
De kerkrentmeesters zijn bezig met de begroting 2015 (
wordt ieder jaar gedaan om deze tijd) gevolgd door de
Lange termijn financiële ontwikkelingen, rekening
houdend met kosten ontwikkeling en ontwikkeling van
leden aantallen, samenstelling en hun verwachtte
bijdragen e.d. Deze gegevens zijn nodig om
toestemming te krijgen voor het beroepen van een
predikant.
Komende woensdag 19 november zullen we e.e.a. voor
de eerste keer bespreken in de
kerkenraadsvergadering. Ook hoe we deze
onderwerpen kunnen communiceren zullen daar aan
bod komen. Alle genoemde zaken hopen we begin
volgend jaar compleet hebben - samen met uw
suggesties – om in de kerkenraadsvergadering van
januari 2015 dit te kunnen afronden.
Jack van den Bosch – scriba.
Koor Keruchma
Interkerkelijk Koor en Band Keruchma en de leden
van de muziekgroep Krooswijk geven een kerstconcert
op za. 13 dec. a.s. met als thema:
Op weg naar Bethlehem.
De avond begint om 20:00 uur, kerk open 19:30 uur, in
de Hervormde Kerk Numansdorp. De toegang is gratis.
Er wordt een collecte gehouden voor de bestrijding van
de onkosten. Gratis toegangskaarten zijn af te halen bij
één van onze leden of bij de Plus supermarkt in
Numansdorp.
Israël
DV 29 nov. is er open huis in de Mozartstraat 2. U bent
van harte welkom tussen 10:00 uur en 16:00 uur. Graag
ontmoeten wij u. De koffie staat klaar. Om met gebed en
de daad achter Israël te staan.
Vriendelijke groeten, Margriet Oudeman,
Israëlconsulente
Collecte bonnen
zijn verkrijgbaar van: € 0,50 - € 0,75 - € 1,00 - € 1,25 en
kunnen via de website worden besteld.
www.gereformeerdnumansdorp.nl/index.php/collectebonnen-bestellen Hier kunt u kiezen: de bonnen thuis te
laten bezorgen of op de 1e zondag van de maand
afhalen in de kerk. De mail is uw nota. U kunt de gift
aftrekken bij de belasting. Uiteraard is het ook mogelijk
om de collecte bonnen via uw vertrouwde manier te
kopen.

