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VAN DE REDACTIE
Vindt u ook, dat de tijd zo snel gaat?  Zolang geleden was het toch niet dat de kerstboom in volle
glorie stond te pronken? En nu zijn de winkels al weer in kerstsfeer. Ook in deze nieuwe Driehoek is
het kerst door mooie gedichten en ontroerende verhaaltjes.
Ook aan de kinderen is gedacht met een kleurplaat en een puzzel.

Door de komst van nieuwe ouderlingen en diakenen is de rubriek; ‘even voorstellen’ opgenomen. En
leest u vooral het verslag van de jubileum viering. Wat een leuk weekend hadden we met veel
bekenden die jaren geleden al vertrokken waren naar elders. Ook staan er foto’s in van de herfstcrea.
Daar hebben we niet altijd erg in maar weet, dat alles wat georganiseerd wordt in de kerk of elders
de nodige voorbereiding vraagt. Fijn dat er altijd mensen gevonden zijn en worden die zich daarvoor
in willen zetten. Laten we vooral zuinig zijn op zoveel harde werkers. En verder in deze Driehoek alle
vertrouwde rubrieken en schrijfsels. Leesvoer genoeg voor gezellige winteravonden.
De redactie wenst u allen een goede advent en kersttijd toe.

Advent
Wij wachten vol verlangen,
zien vurig naar U uit,
tot Gij met licht omvangen
ons uitroept tot uw bruid.
Kom onze harten winnen,
hergeef de hoop haar gloed
en treedt ons leven binnen
als hemels eigen groet.

Geboren uit de hoge,
getogen in de tijd,
barmhartig en bewogen,
door louter licht geleid,
zo blijft Ge doorgegeven,
wordt nog Gods stem gehoord
als naam onder de mensen,
als lichtend liefdeswoord.

Die naam doorstraalt mijn dagen
ook als de hoop verdoft,
want boven al mijn klagen
zingt heel mijn hart uw lof.
De aarde is verzadigd
van tranen en van bloed,
maar Gij zult haar genezen,
maakt heel de schepping goed.

Dit vult mijn visioenen:
die stad zonder gemis,
waar alles altijd groen en
nooit zonder vruchten is.
Houd moed, tot Hij zal komen
die ons daar brengen gaat,
die nu nog in uw dromen,
maar weldra voor u staat.
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EEN WOORDJE VOOR DE EENZAMEN
“En dan nog een laatste vraag: er zitten zo rond kerstmis ongetwijfeld veel eenzame mensen te
luisteren. Wat wilt u speciaal tegen hen zeggen?” Die vraag kreeg ik eens voorgelegd toen ik in de
kersttijd in een radioprogramma zat. “Nog een laatste vraag; hebt u een speciaal woordje voor onze
eenzame luisteraars?” “Mijn eerste inval is dat ik denk dat ze dolblij zijn dat kerstmis nu bijna voorbij
is, zodat ze weer voor een jaar verlost zijn van gepraat over eenzame mensen”, zei ik. Maar omdat ik
dat antwoord toch wat onaardig vond tegenover de presentator van dat programma en tegenover
die “eenzame mensen” die misschien teleurgesteld zouden zijn als ik mij er zo met een Jantje van
Leiden vanaf maakte vertelde ik er een verhaal achteraan. Een verhaal van iemand uit de Pauluskerk
in Rotterdam, waar ik enkele jaren als vrijwilliger bezig mocht zijn. Tja, je zult daar maar zitten, aan
de zelfkant van de samenleving, dromend van een thuis. Een thuis dat er in de meeste gevallen niet
eens is. Want dak- en thuislozen, zijn vaak ook geestelijke dak- en thuislozen, want die twee gaan
vaak samen. Maar toch mochten die letterlijke en geestelijke dak- en thuislozen soms toch ook wat
geborgenheid ervaren. De saamhorigheid groeide en het oude verhaal kwam weer een beetje tot
leven. Kerstmis aan de zelfkant van de samenleving begint, in mijn ervaring, al weken voor advent.

Het is begin november als een bezoeker mij luidruchtig komt melden: “Ik wou even zeggen dat ik met
kerstmis niet naar de kerkdienst ga”. Op dat moment denk ik nog niet eens aan Sinterklaas! “Ik kom
niet, in de kerstnacht!”- “Je ziet er zo tegenop, dat je nu al besloten hebt dat je maar liever
wegblijft.”- “Ja, want dan zie ik kerstmis” - “En wat zie je dan, als je kerstmis ziet?” - “Dan zie ik een
vader, een moeder en een kind. En dat wil ik niet. Ik ga daar niet zitten janken. Ik ga helpen in de
keuken. Heb ik al afgesproken.”
Met de verbeeldingskracht van mijn geloof zie ik Jezus vanuit de hemel verbijsterd toekijken hoe de
viering van zijn geboorte hier beneden zoveel mensen pijn doet. Uitgerekend die mensen die in de
knel zijn geraakt en met heel en half mislukte levens het maar moeten zien te rooien. Want om hún
het licht te geven, daarvoor had hij geleefd. Voor hen werd hij in een stal geboren en voor hen stierf
hij tussen twee rovers. Daarom is het goed als mensen zich met kerstmis inzetten voor hun
medemensen, die moeten ervaren hoe weinig feestelijk het leven kan zijn. Maar belangrijker nog is
de houding van waaruit mensen zo handelen. Als het goed is, doen zij het vanuit een diep respect
voor al hun medemensen. Dat was het eerste. Maar nu het tweede. Daar heb ik nog eens diep over
doorgedacht, over wat dat nu is, dat zoveel niet-eenzame mensen met kerstmis plotseling aan
eenzame mensen gaan zitten denken. Ik denk dat ik het weet. Ja, ik kan het natuurlijk mis hebben,
maar ik denk dat ik het weet. Ik denk dat wij het gewoon over onszelf hebben. Ik denk dat die
radioman eigenlijk aan mij vraagt: “heb jij een verhaal waar een mens zich een beetje aan kan
warmen, want ik heb het koud”. Zovelen zijn er die leven met het idee: “Ik ben niks, ik kan niks en ik
mag niks”. En die machteloosheid maakt dat we de werkelijkheid zouden willen verdringen, zoals ook
die man zijn werkelijkheid aan het verdringen was door met kerstmis geen vader, geen moeder en
geen kind te willen zien.
Maar zover staat hij niet van ons af want allemaal denken we als mensen wel eens dat we
machteloos zijn, want, nietwaar, hoe kunnen we de wereld veranderen, alles blijft toch altijd maar bij
hetzelfde. Allemaal kunnen we het gevoel hebben dat het koud is in de wereld en waar kunnen we
nog eens een verhaal horen waar we warm van worden. “Heeft u nog een speciaal woordje voor de
eenzamen onder ons?”
Die dakloze vroeg me later: wil je voor mij een kaars aansteken in de kerkzaal? En wil je er dan, als hij
brandt, even stil bij blijven staan. Vind je dat gek?” - “Nee”, zei ik, ”dat vind ik niet gek, dat vind ik
mooi. Maar kun je me vertellen waarom je wilt dat ik een kaars voor je brandt?”.
“Ach, weet je” zei hij “als ik straks de straat weer op moet, dan weet ik dat er tenminste ergens voor
mij licht en warmte is. Maar op straat is het leven ook onzeker, ik kan er ineens niet meer zijn. En
mocht ik er inderdaad ineens niet meer zijn, dan brandt dat licht nog steeds”.
Iedereen zinrijke kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar. Ds. Elzo Bijl
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VANUIT ZUIDZIJDE

We mogen terugzien op een mooie, intensieve periode waarin we als geloofsgemeenschap op
verschillende manieren hebben mogen vieren. Zo mochten we vijfhonderd jaar Protestantisme
vieren in de Lutherdienst en we mochten het grote jubileumweekend vieren van veertig jaar
Hoeksteenkerk. Daarover hebben mij enthousiaste geluiden mogen bereiken. Ook het jaarthema:
‘Go(e)d voor elkaar’ is van start gegaan. En nu wachten dan de adventstijd en de tijd van Kerstmis. In
die komende periode zal de kindernevendienst haar eigen project hebben, dat we in de kerkdiensten
ook terug zullen kunnen zien. En als zo dan die adventstijd dus gaat aanbreken bedenk ik me dat wij
mensen in drie dimensies leven: we leven in verleden, heden en toekomst. Het verleden houdt ons
nogal eens in zijn greep, we herinneren het ons dankbaar of slepen het als een last met ons mee. Het
heden lijkt het dichtst bij, want we leven toch in het hier en nu. Maar is dat wel zo? Leven mensen
niet vaak vooral ‘met het oog op de toekomst’? Als je eerlijk bent dan moet je zeggen dat de
toekomst, dat dat wat komen gaat, ons het meest bezig houdt. Daar hebben we zorgen over en daar
verwachten we wat van. We zijn er onzeker over of we kijken er hoopvol naar uit.

Mensen leven vooruit, zo sterk zelfs dat het hen uit het heden weg trekt. Dat is zo in alle tijden van
ons leven. Maar het is het sterkst in tijden van crisis, in welke vorm dan ook. In crisistijd stellen we
ons de vraag: wat hebben we nog te verwachten? Hoe ziet de toekomst er uit? Zal het anders
worden? Dat zijn ook de vragen die de tijd van de Advent ons ingeeft.

Het is altijd zo geweest dat in tijden van crisis profeten het woord nemen of krijgen. De profeet
Habakuk zegt dat heel treffend: “Het visioen – al wacht het de vastgestelde tijd nog af –, hijgt
niettemin naar zijn vervulling en het vertelt geen leugen. Al blijft het ook uit, geeft het wachten niet
op. Want komen doet het beslist en het komt niet te laat”. (Habakuk 2:3)

Adventsverwachting heeft dus te maken met geduldig vooruitzien, maar ook dat kan op verschillende
manieren. Je kunt vooruitzien op een manier die eigenlijk geen werkelijke hoop meer heeft. Dan zit je
in jezelf opgesloten zonder hoop op een uitweg uit de situatie waarin je je nu bevindt. Dan zit je
gelaten bij elkaar als mensen die geen fut meer hebben om iets te doen omdat je in die toekomst
eigenlijk niet meer gelooft. De verwachting die je dan met elkaar hebt is die van wanhoop en vrees.
Zo’n houding van verwachting kan nooit ‘advent’ genoemd worden zoals we dat in de kerk verstaan.

In de kerk mogen we er daadwerkelijk geloof aan hechten dat het woord ‘advent’ iets goeds
betekent voor onze toekomst. Het betekent dat de boodschap van Christus die we als kerk mogen
koesteren die waarheid mag zijn waar we ons nooit van af laten brengen en die ons draagt in de
overtuiging dat elk zaad dat wordt gezaaid op grond van die boodschap ooit wortel zal schieten.
Wellicht zal je nooit weten of het zaad wat jij zaait ooit vrucht zal dragen. Als het gebeurt zal het zeer
waarschijnlijk buiten jouw gezichtsveld zijn. En dat betekent dat een levende adventsverwachting
ook geduld hebben betekent. Het is een open en actieve manier van geduldige verwachting waarin
geen plaats is voor de moed van de wanhoop. Het is het verwachtende en geduldige besef dat je een
plant ook niet omhoog kunt trekken om hem te laten groeien. Zo verwachtingsvol geduld oefenen
betekent: leren wachten, luisteren, voelen, proeven: elk verschijnsel de vrijheid gunnen en geven.
Nederig en liefdevol, geduldig zaaien; koppig water blijven geven. Het vertrouwen niet verliezen dat
de waarheid het zal winnen van de leugen. Zo is leven de vreugdevolle deelname aan het wonder van
het bestaan. Op die manier hoop ik dat wij allemaal een goede en zinrijke adventstijd zullen mogen
beleven.
Een heel hartelijke groet en u en jullie allen. Ds. Elzo Bijl
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DIALOOG AAN TAFEL 2018
De data voor de viering van Dialoog aan Tafel 2018 zijn bekend. Zet ze alvast in de agenda:

- donderdagavond 22 februari,
- dinsdagavond 27 februari en
- woensdagavond 7 maart.

We hebben gekozen voor verschillende weekdagen om voor iedereen ruimte te maken, ook voor de
gemeenteleden die b.v. op een vaste avond sporten, vereniging hebben of een cursus volgen.

Voor de derde maal zullen de avonden onder leiding staan van ds. Elzo Bijl. Hij heeft er weer zin in en
nodigt iedereen, jong en oud, van harte uit om mee te doen.
De rode draad van de avonden zal het jaarthema zijn: GO(E)D VOOR ELKAAR. Hoe dat verder vorm
wordt gegeven wordt in de komende maanden uitgewerkt.
Met ds. Elzo Bijl zullen het wederom inspirerende avonden worden.

Dialoog aan Tafel zijn feitelijk ‘ huiskamer-gesprekken’ in De Hoeksteen waarbij we met elkaar in
gesprek gaan rond een thema en samen iets delen
van ons (geloofs)leven. We hebben we daar een
gezamenlijke maaltijd aan toegevoegd. Gezamenlijk
eten en een goed gesprek werkt verbindend, het op
deze manier samen zijn is een belangrijk element van
gemeente zijn, ontmoeting, bezinning en
ontspanning en het past precies in onze nieuwe vorm
van pastoraat.

U allen bent van harte uitgenodigd voor Dialoog aan
Tafel. We beginnen met de maaltijd om 18.30 uur in

De Hoeksteen (welkom met een drankje vanaf 18.00 uur). Rond 19.30 uur, na de maaltijd, gaan we
met elkaar in gesprek, al of niet met een spelelement. Om ca. 21.00 uur sluiten we de avond af. Wij
rekenen per avond op zo’n 15 personen.
De uitnodiging voor Dialoog aan Tafel ontvangt u tegelijk met de actie kerkbalans begin januari. Via
de bijgevoegde antwoordstrook kunt u zich aanmelden. Opgeven bij een van de leden van het
pastoraal team of e-mailen naar habrand@hotmail.com is ook mogelijk. Op de website
http://www.gereformeerdnumansdorp.nl zal vanaf eind december een inschrijfformulier aanwezig
zijn. Via het weekbericht wordt u verder van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.
We ontmoeten u graag op een van de avonden,
Het Pastorale Team (Elzo Bijl, Janina Lodder, Hans Brand, Ina Hobbel, Ageeth Verweij)

EVEN VOORSTELLEN
In de rubriek ‘Even Voorstellen’ zullen de nieuwe ambtsdragers zich één voor één voorstellen. In deze
uitgave bijt Ina Hobbel de spits af.

Mijn naam is Ina Hobbel  en sinds 8 oktober ouderling van de gereformeerde kerk in Numansdorp.

Geboren in 1956  in Hellevoetsluis, als peuter verhuist naar Middelharnis. Opgegroeid, met mijn
jongere broertje in een liefdevol hervormd gereformeerde bond gezin.
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Op mijn 16 leerde ik Aad kennen en in 1977 toen ik net 21 was zijn we getrouwd in de hervormde
kerk in Middelharnis bij ds. De Groot. Eerst in Rotterdam gewoond maar na 1,5 jaar verhuisd naar
Strijen waar we samen in 1980 belijdenis hebben gedaan.
Samen hebben we drie kinderen Arnoud, de oudste zien, jullie wel eens in de kerk achter de piano.
Hij woont in Willemstad. Stefan en zijn vrouw Rozemarijn wonen sinds kort weer in Numansdorp. Zij
zijn lid van de Hervormde Kerk. Stefan speelt in de Keruchma band basgitaar. Janina, onze dochter, is
onze jeugdouderling. Zij is getrouwd met Menno en van hun hebben wij 2 geweldige kleinzonen,
Sven en Jesse.
Als kerkelijk werk ben ik nog deelnemer van de liturgie en stille week commissie en ben ik leiding van
de catechese groep.
Mijn werk is het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. Ik werk in Oud Beijerland
bij stichting Zuidwester.
Minimaal een dag per week pas ik op de kleinkinderen, ook ga ik minimaal een dag per week naar
mijn moeder van 87 jaar als mantelzorger en voor de gezelligheid. Mijn vrije tijd vul ik met zingen in
het koor Keruchma, lezen, in de zomer ga ik graag met de caravan weg en we fietsen beide graag.
Groeten Ina

ZA. 11 NOVEMBER NAAR DE LANDELIJKE DIACONALE DAG
Met diakenen van de Hervormde en van onze Kerk al van vroeg op pad om met trein vanaf
Barendrecht naar Utrecht te gaan.

De Landelijke Diaconale Dag is al 122 jaar een belangrijke inspiratiedag voor diakenen, zwo-leden
en predikanten.
"U bent de smaakmakers als het gaat om diaconaat" zo opende dagvoorzitter Kees Posthumus de
dag in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht.
Tijdens een gezamenlijke viering verzorgde ds. Rene de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in
Nederland, samen met diaken Aede Oostra de liturgische opening.
"Jezus zegt niet: doe je best, probeer het zout van de aarde te zijn en probeer het licht in de wereld
te zijn. Nee, hij zegt: jullie zijn het"
Aan de hand van de Bergrede gaf ds. de Reuver uitleg. "Je bent smaakmaker wanneer je je niet
verkijkt op mensen vanwege status en rijkdom, glamour en glitter. Wanneer je ze kunt zien als
mensen die door God gezien zijn en die net als jij beelddrager zijn van God. Wanneer je ze in al hun
kwetsbaarheid kunt zien met andere ogen, met de ogen van Jezus"
Tijdens de opening werd er volop gezongen onder begeleiding van The Psalm Project.

Maak ons tot het zout der aarde.
Voor de wereld tot een licht.
Mensen die door Uw genade
Uit de dood zijn opgelicht.
Zout der aarde, zout der aarde
Voor de wereld tot een licht.

Tijdens een quiz konden we via de smartphone onze kennis over het werk van Kerk in Actie testen.
Wat is het motto van de organisatie? Door welk bijbelverhaal laat zij zich inspireren? En met welke
partijen werkt Kerk in Actie samen?
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Via de quiz vragen kwamen, gedurende de hilarische presentatie van Kees Posthumus, interessante
feiten naar voren. Liefst 94% van de gemeenten van de Protestantse Kerk ondersteunen het werk
van kerk in Actie. Slechts 3% van de opbrengst blijft aan de strijkstok hangen.
Na de quiz keek Daan Verbaan van Kerk in Actie samen met de diakenen terug op het afgelopen jaar,
waarin maar liefst 25 miljoen euro werd opgehaald voor onder meer de hongersnood in Afrika, de
overstromingen in Bangladesh, de kerken in het Midden Oosten. Dat is toch een prachtig resultaat

Na de ochtendviering zijn we naar een van de dertig workshops over de thema's als duurzaamheid,
jeugddiaconaat, armoede, Kerk in de buurt, onvoorwaardelijke liefde, enz. gegaan.
Wij hebben gekozen om naar onvoorwaardelijk liefde en vluchtelingen op zoek naar veiligheid te
gaan. Erg interessante workshop en inspirerende gesprekken, bijzonder is het om "collega" diakenen
te ontmoeten en met elkaar te praten, en te leren van elkaar.
Om 12.30 uur tijd voor een heerlijke lunch, ook hier weer ontmoeten en rondkijken op de
belevenismarkt. Op de belevenismarkt stonden kraampjes met informatie over; aandacht, jeugd,
school, duurzaamheid, vluchtelingen enz.

Na de lunch nog meer workshops, wij zijn naar de zorgzame Kerk en keuzestress voor diaconie,
gegaan. Ook deze workshops waren weer zeer de moeite waard.
Na nog een kopje koffie/ thee gedronken te hebben was het alweer tijd voor de liturgische afsluiting.
Met het migrantenkoor nog een prachtig lied gezongen, ds. Karin van den Broeke, preses van de
Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland, sloot deze fantastische dag af.
We kunnen terug kijken op de bijzondere mooie dag.
De diaconie.

ZWO
LAAT DE AARDE HET U VERTELLEN

De zwijgende maar machtige boodschap van planten in het land van de Bijbel
DE OLIJFBOOM (vervolg)
Het merkwaardige wortelsysteem van de olijfboom zorgt ervoor dat de boom kan overleven in een
droge, rotsachtige omgeving. Al lijkt het soms of de boom dood is, toch komen er na een periode van
droogte weer jonge scheuten tevoorschijn uit de wortelstok. De opbrengst van de boom is natuurlijk
het grootst als de boom het hele jaar door zorgvuldig bemest en gesnoeid wordt. Tegenwoordig
worden olijfbomen vaak gekweekt op een stam. Een onderstam met snel groeiend wortelstelsel
wordt uitgekozen en een tak van goede kwaliteit wordt erop geënt. In de tijd van de Bijbel werden
olijfbomen vaak gekweekt uit wortelscheuten waarvan de beste werden uitgezocht en geplant. Zulke
jonge scheuten hadden veel zorg nodig, omdat de wortels zich nog niet ontwikkeld hadden.
Waarschijnlijk zinspeelt Psalm 128:3 op deze gewoonte: '...uw zonen zullen zijn als olijfscheuten
rondom uw dis.' Christen-ouders verlangen ernaar dat bij hun kinderen de kenmerken van de Here
Jezus gezien worden, gewerkt door de Heilige Geest. Wat een taak ligt hierin voor de ouders, vooral
als de kinderen nog thuis zijn!
Ongeveer begin mei is de bloeitijd van de olijfboom. Dan komen in de bladoksels en aan de uiteinden
van de jonge takjes korte trossen met kleine witte bloempjes tevoorschijn. Die bloempjes
verspreiden vrijwel geen geur. Na de bestuiving door insecten ontwikkelt zich spoedig de vrucht. De
bloempjes komen en verdwijnen vrijwel ongemerkt. De olijfboom hoort tot een familie van planten
die bekend staan om hun geur, bijvoorbeeld de sering en de jasmijn. Andere verwante struiken
hebben heel mooie bloemen, zoals de forsythia. Dit dus in tegenstelling met de olijfboom. De
nederige bloem van de olijfboom is een prachtig beeld van de Here Jezus in zijn volmaaktheid als
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mens: 'Want als een loot schoot Hij op voor zijn aangezicht en als een wortel uit dorren aarde; Hij
had gestalte noch luister, dat wij Hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij Hem
zouden begeerd' (Jes.53:2)
In de volgende Driehoek het laatste deel van de olijfboom

Stichting Nieuwe Generatie Brasil (Kansarme kinderen)
Voortgang vakschool

De bouw van de vakschool gaat gestaag voort. Het volgende project dat eraan zit te komen is de
inrichting van de vakschool. Voor de inrichting van de is weer veel geld nodig om de kinderen goed
op te leiden. Begin volgend jaar zullen wij bovengenoemde Stichting weer met uw hulp met een gift
ondersteunen.

De afgelopen maanden hebben wij weer de volgende bedragen overgemaakt:
- Care4Malawi (Rieneke en Gert van de Pol) € 800,==
(Gezamenlijk project met de Herv. Kerk) Dit bedrag is via collecte en bijdrage ZWO Geref. Kerk en
Diaconie Herv. Kerk bijeengebracht op 5 maart in de gezamenlijke dienst.
- Zendingscollecte (Pinksterzending -Zomerzending) € 206,97
- Collecte Werelddiaconaat (Juni en Oktober € 252,05
Waar gaat onze verzameling kaarten, postzegels, munten, cartridges en oude mobieltjes naar toe.
De opbrengst gaat naar het werk van partnerorganisaties van Kerk in Actie en de Gereformeerde
Zendingsbond. De ingezamelde spullen worden door ons ingeleverd bij verzamelpunten door het
hele land. Al het ingezamelde materiaal komt uiteindelijk terecht bij het centrale inleverpunt, het
Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Vrijwilligers zoeken alles daar zorgvuldig uit. Zij verkopen het
materiaal. Zo gaan oude mobieltjes en cartridges naar het bedrijf Eeko, dat de telefoons verder
verwerkt en de cartridges opnieuw vult. Munten, kaarten en postzegels verkopen de vrijwilligers aan
verzamelaars, bijvoorbeeld via beurzen, veilingen of Marktplaats.

Ere zij God
Het lied der engelen nog in hun oren,
de glans van hemels licht op hun gezicht,
zo snelden zij naar Bethlehem
en vonden wat de engelenstem
hun had verteld:
het Kind voor hen geboren.

Hun ogen mochten zien, hun oren horen,
daar lag de Zoon van God!-Heeft soms hun hand
eerbiedig die van ’t Kind getast?
Dit weten wij: zij waren zeer verrast
en loofden God
om wat hun was geboren.

Voor ons geen juichend lied uit engelenmonden,
de knechten zwijgen, waar de kinderzang
-door God en engelen verwacht,
door mensen stamelend gebracht-
op aard begint,
om nooit meer te verstommen.
De ZWO dankt u weer hartelijk voor de steun die we ook dit jaar weer van u mochten ontvangen. Wij
rekenen ook komend jaar weer op u. Wij wensen u allen gezegende kerstdagen en een gezond 2018.

Namens de ZWO-commissie, Ton Hoffers
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KINDERNEVENDIENST

KLEURPLAAT VAN  JONA
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BLUE MONDAY.
Datum: 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! op de zaterdag voor blue monday;
MET ELKAAR ERWTENSOEP ETEN!

Laat dat nu toch mogelijk zijn in de Hoeksteen op zaterdag 13 januari 2018 Vanaf 13.00 uur tot 17.00
uur staat de soep klaar, het werkt het best, als de soep, met zoveel mogelijk mensen tegelijk gegeten
wordt, dus breng gerust iemand mee.
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, 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; wws.stichtingwijkpastoraatrotterdamwest.nl
Https://www.facebook.com/wijkpastoraatrotterdamwest

Graag wel opgeven voor 7 januari 2018. Lijnie Blaak 06-57330927
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SAVE THE DATE !
22 maart 2018

Het duurt nog even maar zet het alvast in de nieuwe agenda/kalender.
PAASCREA: 22 maart 2018 , we gaan zoiets leuks maken voor Pasen, dat mag u/jij gewoon niet
missen!
Kosten: € 15,00 (opbrengst voor de bijzaal)
Plaats: de Hoeksteen Numansdorp
Tijd: om 14.00 en om 19.30
Opgeven t/m 18 maart bij: Ria Wolfs 06-28799585

Lijnie Blaak 06-57330927
Of op de intekenlijst in de kerk.
Wij hopen dat u/jij er weer bij kunt zijn.

14 april 2018
LENTEMARKT: 14 april 2018 in en om de Hoeksteen Numansdorp.
Als u een kraam wilt, of als u iets voor de rommelmarkt heeft,
Of als u weer mee wilt helpen, geef uzelf dan alstublieft op.

Contactpersonen:
Ria Wolfs 06-28799585 en Lijnie Blaak 06-57330927

HERFST CREA
De Herfst Crea 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!

Ook nog een paar foto als impressie van de voorbereiding en het eindresultaat.
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TERUGBLIK OP HET GEMEENTEBERAAD

Donderdagavond 5 oktober stond in het teken van het gemeenteberaad. Op deze avond heeft de
kerkenraad u bijgepraat over de ontwikkelingen in het pastoraat en het jeugdwerk. Tevens kwam de
samenwerking tussen de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente aan de orde. Hieronder
een korte samenvatting van wat er besproken is.

Samenwerking kerken:
Ten tijde van de gezamenlijke startdienst in september heeft de samenwerking tussen de beide
kerken in de belangstelling gestaan. Reden voor de predikanten Coen van Alphen, Jan den Braber en
Elzo Bijl om een stukje hierover in de respectievelijke weekberichten te schijven. Op het
gemeenteberaad heeft Elzo Bijl dit schrijven nog nader toegelicht. Wij herhalen hier wat er over de
samenwerking is geschreven:
Op zondag 17 september zijn we als zustergemeenten, in een gezamenlijke startdienst, weer een
nieuw seizoen begonnen. Het mag er een dankbaar signaal van zijn dat we als beide kerken op allerlei
gebieden kunnen en willen samenwerken, zowel binnen als buiten de officiële kerkmuren van
Numansdorp. Jezus Zelf bad voor een dergelijke eenheid voor zijn leerlingen en we mogen er dus
vanuit gaan dat Hij ook ons zo wil vergezellen. Dat mag ook vertrouwen geven voor samenwerking in
de toekomst. Meer en meer blijkt die samenwerking tussen onze beide kerken te groeien, zowel in
concrete activiteiten, als in het daadwerkelijk met elkaar meeleven. Tegelijkertijd mag daarbij ook
gezegd worden dat elk van onze beide kerken vooralsnog haar eigen karakter zal blijven behouden.
Op dit moment is er geen plan of directe noodzaak om ook bestuurlijk met elkaar te versmelten in een
federatie of fusie. We behouden beiden onze eigen autonomie. Binnen de samenwerking kunnen we
alle creativiteit, alle zorg, alle activiteit en alle saamhorigheid ontplooien die ons als gezamenlijke
kerken is gegeven. Laten we dat in een nieuw seizoen dan ook, met enthousiasme en bezieling, met
elkaar samen gaan doen. Namens de kerkenraden, ds. Coen van Alphen, ds. Elzo Bijl en ds. Jan den
Braber.

Nieuwe vorm pastoraat:
In het pastorale team wordt al enige tijd gewerkt aan een 'nieuwe vorm van pastoraat'.
Veranderingen in cultuur en tijd maken dat huidige vorm van pastoraat onvoldoende inspeelt op de
vraag en als niet meer passend wordt ervaren. Pastoraat wordt meer een vorm van onderlinge
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betrokkenheid in plaats van een hiërarchische organisatie (dominee / ouderling / wijkteams /
bezoekmedewerker).
Wat willen we bereiken: Het pastoraat meer vraag gestuurd en specifiek maken, een omslag van
verzorgingskerk naar ontmoetingskerk bereiken en het contact tussen gemeenteleden onderling en
met wisselende gesprekspartners intensiveren.
Wat zijn de veranderingen: Van wijkgericht naar aandachtgericht(doelgroep) gaan denken en de
bezoekmedewerkers op een andere manier aansturen. De pastorale behoefte zal dan moeten
worden geïnventariseerd zodat we daarnaar kunnen handelen.
Dit vraagt een andere rol van de betrokkenen: Aan alle gemeenteleden vragen we de gesignaleerde
zorgbehoefte door te geven. De bezoekmedewerkers bezoeken de toegewezen adressen, de
ouderling inventariseert en coördineert de bezoekvraag en legt die op de juiste plaats neer.
Uiteraard blijft de ouderling ook de eerstelijns bezoeken afleggen en zorgen voor pastorale
bijeenkomsten en overleg met de bezoekmedewerkers. De predikant legt zich voornamelijk toe op
bezoeken rond doop, trouwen, jubilea, ziekenhuisopnamen, 80+ ouderen, verlies en rouw,
chronische zieken, crisissituaties en zorgt voor de begeleiding van pastorale en diaconale werkers.
Ook de diaconie wordt bij het pastorale werk betrokken: Zo worden naar buiten gerichte activiteiten
ontwikkeld (zoals b.v. de koffieochtenden en FOEG) en kan de diaconie worden ingeschakeld bij
vraag naar financiële ondersteuning.
Betekent dit het einde van het ‘gewone’ bezoekwerk? Gelukkig niet! Er blijven altijd gemeenteleden
voor wie een bezoek van de kerk zeer welkom is. De gemeente zal altijd een groepje trouwe
bezoekers nodig hebben, al dan niet als ambtsdrager. Interesse? Meld het even!

Essentietraject jeugdwerk:
Binnen onze kerk is er een groeiende bewustwording dat we samen (jeugd, jongeren en ouderen)
één gemeente zijn, een levende gemeente. Het ingezette essentietraject heeft hierin positief
bijgedragen. Het traject met de groepsgesprekken is nu afgerond, met assistentie van Martin de
Groot van JOP.  Het traject is een mooi startpunt om vanuit verder te werken. Samen wordt nu
bekeken wat wel en niet kan worden toegepast. Er zal met de verschillende groepen worden
gesproken om dit te overleggen, zoals met groep 7/8 kinderen en de catechisanten. Ook is er een
gezamenlijke vergadering van de kindernevendienst, de catechisatie en de diaconie geweest. Dit
verbetert het efficiënt vergaderen en geeft minder eiland-idee. Dit kan ook bij andere commissies
worden overwogen.
De komende tijd is er extra aandacht voor ouders van tieners. Er wordt voor deze groep een
bijeenkomst gehouden om hen meer bij het jongerenwerk te betrekken.
Om het jeugd en jongerenwerk (en ander kerkelijk werk) toekomstbestendig en integraal te maken
wordt er met een jaarthema gewerkt. Dit geeft duidelijkheid en is een kapstok waaraan je veel
activiteiten kunt ‘ophangen’ en een basis voor nieuwe initiatieven. Een fleurige folder met wie we
zijn en wat we doen is inmiddels uitgedeeld.
De samenwerking in het jeugdwerk met de hervormde gemeente wordt nu besproken in het
gezamenlijke moderamen. Ook bij onze zustergemeente heeft een groep zich het afgelopen jaar
bezig gehouden met de toekomst van het jeugdwerk. De uitkomst daarvan en ons essentietraject
worden naast elkaar gelegd en op basis daarvan wordt het beleid uitgestippeld. Ook worden er
contacten gezocht met andere gemeente in de Hoekse Waard om jongeren zoveel mogelijk met
elkaar in contact te brengen. Denk hierbij aan jeugddiensten, kinderdiensten, scholendiensten maar
ook het het clubwerk. Samenvattend zijn grote stappen gezet maar heeft het jeugd en jongerenwerk
onze blijvende aandacht nodig.

Vragen:
Aan het einde van het gemeenteberaad werden een aantal vragen gesteld aan de aanwezigen. Op
een groot vel van de flipover kon men suggesties en opmerkingen kwijt. Hiervan werd goed gebruik
gemaakt en met de resultaten gaat het pastorale team aan de slag.
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FINANCIELE SITUATIE GEREFORMEERDE KERK.
BEGROTING 2018

Begroting 2018  toont een tekort, maar minder dan verwacht.
Zoals al verwacht toont de schatting van het jaar 2017 weer een tekort, maar wel minder dan
begroot. De opbrengsten zijn hoger mede door de verhuur van ons kerkgebouw aan de Hersteld
Hervormde Gemeente.

Deze situatie doet zich ook in 2018 voor, maar de kosten lopen in 2018 verder op. De landelijke kerk
verwacht een stijging van ong 5 % van de predikantskosten mede door pensioenkosten, sociale
lasten e.d.. De andere kosten en opbrengsten blijven op ongeveer hetzelfde niveau.
Het blijvende lage rente niveau blijft ons natuurlijk parten spelen, omdat onze kapitaalsreserve
steeds minder gaat opleveren.
De kosten van de pastoraal werker ( jeugdwerk) worden uit het gemeente opbouwfonds betaald. Dit
fonds werd destijds opgezet na de ontvangst van een legaat. We verwachten dat dit fonds begin
2018 zal zijn uitgeput, zodat het contract met Petra Jongekrijg helaas zal moeten worden beëindigd.

Al het geld dat met speciale acties voor de  herinrichting van de bijruimten is bijeengebracht is
samen met een flink stuk uit de Onderhoudsvoorziening gebruikt voor de uitvoering van dit zeer
geslaagde project.  We zijn grote  dank verschuldigd aan de “actievoerders“ want er werd veel geld
bijeen gebracht. Ook zijn we erg veel dank verschuldigd aan al die mensen die zich hebben ingezet
voor de uitvoering van dit project. Dit heeft ons erg veel geld bespaard.
Vrijwilligers vormen de ruggengraat in alle geledingen van  ons kerkenwerk. Dus zowel in het
pastoraat, de diaconie en de kerkrentmeesters. Deze laatste groep is belast met onderhoud en
instandhouding van de kerkelijke gebouwen, waar dus ook de renovatie van de bijruimten onder viel.
Onze hartelijke dank voor alle mensen die vrijwilligerswerk in onze kerk verrichten op welk gebied
dan ook!

Balanspositie.
Onze kapitaalspositie neemt door het genoemde tekorten uiteraard ook af. De reserves die voor
bepaalde doelen werden opgebouwd zoals herinrichtingsfonds en gemeente opbouwfonds (=
jeugdwerk ) zijn door de uitvoering van deze projecten opgemaakt. Het Groot onderhoudsfonds
wordt elk jaar op basis van een lange termijn onderhoudsplan aangevuld zodat het noodzakelijk
onderhoud op het juiste moment kan worden uitgevoerd.
Ook na 2018 zijn er financieel gezien verdere tekorten te verwachten o.a. door de al genoemde
terugvallende rente opbrengsten!
Het is goed dat de vrijwillige bijdragen licht zijn toegenomen, want dat blijft de grootste bron van
inkomsten voor onze kerk.
De jaarlijkse tekorten kunnen alleen verder worden verminderd, door hogere vrijwillige bijdragen
(VVB), hogere collecte opbrengsten en giften/legaten van alle gemeenteleden. We zullen de
aandacht blijven vestigen op de fiscale voordelen van giften en de mogelijkheden van legaten!
College van Kerkrentmeesters. 20171005
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Staat van baten en lasten van de Gereformeerde Kerk te Numansdorp

2018 2017 2016
Ontvangsten Begroot schatting werkelijk

€ € €
V.V.B. 50000 49000 50109
Collecten en giften 9000 8000 9233
Oogstcollecte 1300 1300 1263
Speciale Acties 0 0 6106
Legaten 0 0
Solidariteitskas leden 1500 1500 1635
Huur zalen 11000 10500 3065
Bijdrage driehoek 950 963 1008
Energiebelasting teruggave 800 800 820
Interest 6000 6500 6591

Totale inkomsten 80550 78563 79829

2018 2017 2016
Uitgaven Begroot schatting werkelijk

€ €
Salarissen 53550 51000 49617
Solidariteitskas 950 950 950
Kerkrentm. Quotum en kerkverb 3100 3000 2882
Energie 5400 5400 4089
Admin software en Onderhoud website 300 300 150
Assurantie 1800 1700 1879
Toevoeging onderh. res. 9500 8000 7000
Toevoeging gemeenteopbouwfonds 0 0
Toevoeging herinrichtingsfonds 0 0 6106
Klein onderhoud 2000 2000 1413
Diverse kosten 6000 7000 6398
Kopieermachine, papier etc 1000 800 1307
G.H.J.R. en Kindernevendienst 1600 1400 1250

Totale kosten 85200 81550 83042
Exploitatie saldo (-/-= tekort) -4650 -2987 -3212

80550 78563 79829
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Balans Gereformeerde Kerk Numansdorp per 31 december
2018 2017 2016

Activa Begroot schatting werkelijk
€ € €

Vastgelegde middelen
Kerkgebouw 5445 5445 5445
Grond kerkgebouw

5445 5445 5445

Vorderingen op korte termijn
Transitorische activa 2158 2158 2158

2158 2158 2158

Liquide middelen

INGbank 0 0 240
Rabobank: rekening courant 0 0 1343

telesparenrekening 0 0 42
SKG 395488 402958 434574

395488 402958 436200
Totaal activa 403091 410561 443803

2018 2017 2016
Passiva Begroot schatting werkelijk

€ € €
Kapitaal 355593 358580 358580
Saldo v/h jaar -4650 -2987 -3212

350943 355593 355368

Voorzieningen
Onderhoudsreserve 6899 8219 15690
Reservering gemeenteopbouwfonds 0 1500 17015
Herinrichtingsfonds 0 0 10482
Collectebonnen 2398 2398 2398
Werkgroep 2834 2834 2834
Verjaardagsfonds 0 0 0

12131 14951 48419

Schulden op korte termijn
Rek.courant zending/diakonie 27400 27400 27400
Transitorische passiva 12616 12616 12616

40016 40016 40016
Totaal passiva 403091 410561 443803

HET JAAR 2017 IS BIJNA WEER VOORBIJ............
Nu de maand december weer op de kalender gaat verschijnen is het een goed moment om even te checken of
alles wat gedaan had moeten worden ook is gedaan dit jaar! De kerkrentmeesters checken de ontvangen
bedragen en zien nog wat openstaande zaken hier en daar. Voor u een goed moment om ook even de zien of
alles is betaald wat was toegezegd voor 2017, want dan kunt u volgend jaar weer met een schone lei starten.
Uw overschrijvingen (het mogen ook extra giften zijn - denk aan uw fiscaal voordeel !)) zijn van harte welkom
op banknummer NL57FVLB 022.53.91.198 t.n.v. de Gereformeerde Kerk van Numansdorp onder vermelding
van “kerkbalans 2017”. Bij voorbaat onze dank!
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KERKBALANS 2018!

Voor de campagne van 2018 is het thema "Geef voor je kerk". De actieperiode is van 20 januari t/m
3 februari 2018.

Er gebeurt heel veel in onze Hoeksteen kerk. En we willen heel graag dat dat zo blijft, of zelfs nóg
meer wordt. Daarvoor is de inzet van heel veel mensen nodig. Daarvoor is gebed nodig. En daarvoor
is geld nodig. De jaarlijkse Actie Kerkbalans is van groot belang voor onze gemeente. Zonder jouw
bijdrage lukt het niet.

Wat wordt er dan allemaal gedaan?
Elke zondag de verkondiging van het Evangelie in ons Kerkgebouw “De Hoeksteen”.
Onze predikant Elzo Bijl en vrijwilligers  zijn beschikbaar voor mensen op momenten waarin dat nodig
is. De kerkelijke gemeente, die zich inzet voor de medemens, zoals door het bezoeken van zieken,
ouderen en anderen die aandacht nodig hebben. Aandacht voor de jeugd door middel van jeugd- en
jongerenwerk, alles onder leiding van onze kerkelijke vrijwilligers.  Dikwijls in samenwerking met
andere kerken in Numansdorp en de Hoeksche Waard.
Maar ook de pastorale zorg met o.a. de ondersteuning bij geloofs- en zingevingsvragen. Daarnaast
zet de kerk zich ook  in voor onze samenleving in haar geheel. Zo willen we onze kerk met elkaar
verder op- en uitbouwen en proberen we een warme gemeenschap te zijn van mensen die naar
elkaar omzien in en buiten de kerk. We willen open met elkaar van gedachten kunnen wisselen en
elkaar op die manier verrijken.

Als we in januari 2018 weer bij u langs komen weet u nu alvast waarvoor uw bijdrage nodig is
Daarom is er de actie Kerkbalans.

JUBILEUM VAN DE HOEKSTEEN 40 jaar

Wat was het goed om met elkaar feest te vieren! De Hoeksteen, 40 jaar, een gebouw van steen en
hout maar veel meer dan dat. Een gemeenschap van mensen die met elkaar meeleven, die zich
verbonden voelen met elkaar en met God.
We hebben genoten van verschillende talenten binnen onze gemeenschap. Er was ruimte voor spel,
plezier, herinneringen, een goed gesprek en ook de inwendige mens werd niet vergeten.
Alle gemeenteleden die zich in gezet hebben om dit jubileumweekend tot een feest te maken: Heel
hartelijk dank!
Een feest zonder gasten is geen feest en daarom ook u en jij hartelijk bedankt dat u en jij er bij was.
Met elkaar hebben we er een echt FEEST van gemaakt.
We weten verbonden te zijn met elkaar en in die verbondenheid gaan we verder.

Namens de kerkenraad
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SAMENVATTING KERKENRAADSVERSLAG WO. 20 SEP 2017
1. De voorzitter heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder de ‘oud’ ambtsdragers die

ieder persoonlijk door de voorzitter worden bedankt voor hun jarenlange inzet. Een speciaal
en hartelijk welkom voor de nieuwe ambtsdragers die ter kennismaking aanwezig zijn. In de
dienst van 8 oktober wordt officieel afscheid genomen van de ‘oud’ ambtsdragers en worden
de nieuwe ambtsdragers bevestigd. De geheim-houdingsverplichting gaat wel direct in.

2. Opening door ds. Elzo Bijl. Hij leest het gedicht van Aurelius Augustinus “Maar wat heb ik lief
als ik u liefheb?” Zie blz. 1350 van het liedboek.

a. Elzo vraagt nog even aandacht voor de bevestigingsdienst van 8 oktober. Deze dienst
zal een bijzonder karakter hebben vanwege het afscheid en de bevestiging maar zal
ook in het teken staan van Luther en 500 jaar reformatie.
Hij stelt voor de stoelen in een kring op te stellen met het centrum van de kerk als
middelpunt. Symbolisch betekent dit dat zowel de ambtsdragers als de reformatie
zich in het midden van de gemeente weten. Ze worden als het ware gedragen door
de gemeente. Allen stemmen in.

3. Notulen van de kerkenraadsvergadering van 17 mei 2017 en moderamen van
12 juli en 11 september 2017 worden zonder wijzigingen goedgekeurd.

4. De ‘oud’ kerkenraadsleden verlaten de vergadering.

5. Agenda punten.
a) Activiteiten Elzo

- Startdienst en activiteiten. Elzo vond het bijzonder fijn dat beide predikanten (ook
ds. Coen van Alphen van de Herv. Gemeente) aanwezig waren bij de survival van de
jeugd. Ook de jongeren waren er blij mee.
De startdienst werd als goed ervaren (met medewerking van de jeugd).
- Op dinsdag 26 sep. is de eerste bijeenkomst van de Cursus ‘Leren bijstaan van
rouwenden’. Er zijn ook deelnemers van buiten de kerk zoals van Humanitas en
Alerimus. De bijeenkomst is in de Hoeksteen.
- Lutherdienst: Zie de opmerkingen onder punt 2 boven.
- 40 Jaar de Hoeksteen weekend: De uitwerking van de activiteiten is in volle gang.
Zie punt 8e hieronder.
- Tijdens het jubileum van Alerimus zal Elzo een zogenaamde huiskamertafel
bemannen. Dit is onderdeel van het naar buiten gerichte beleid van Alerimus. Het is
een plek voor koffie, eten, praten e.d. Mogelijk zal dit 1x per maand worden
herhaald.
- Belijdeniscatechisatie: Tot nu toe weinig animo. Elzo is met 1 kandidaat in gesprek.

b) Activiteiten Petra
- Essentietraject: Wordt volop aan en mee gewerkt. De kindernevendienst is bezocht
en gekeken wordt of de catechisatie voor jongeren vanaf groep 7/8 kan worden
opengesteld.
- Vergaderingen: Er wordt bekeken of de vergaderingen van de kindernevendienst,
de catechisatie en de diaconie samen kunnen. Dit verbetert het efficiënt vergaderen
en geeft minder eiland-idee. Dit kan ook bij andere commissies worden overwogen.
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- Aandacht voor ouders van tieners: Overwogen wordt voor deze groep
bijeenkomsten te houden om hen meer bij het jongerenwerk te betrekken.
- GHJR: Wordt op 2 november besproken in het gezamenlijke moderamen.
- Vormen van kerkdiensten waarbij de jeugd meer betrokken is: Petra kijkt rond en
voert gesprekken met andere gemeenten over hoe dat daar gaat.
- Jaarthema: Go(e)d voor elkaar!! Een thema dat als rode draad door het jaar loopt
en waaraan we alle activiteiten kunnen ‘ophangen’. We leren van elkaar, nemen
elkaar op sleeptouw en dagen elkaar uit. We kunnen dit door ontwikkelen, het jaar
door. Op 8 oktober wordt hierover een folder uitgedeeld.
- De catechese is nog niet opgestart dit jaar. Dat volgt nog.
- @Church is een activiteit met Strijen. Is nog niet opgestart.
- Jeugddag: Dit jaar de dag voor de startdienst. Is goed verlopen. In de ochtend met
‘iets voor anderen doen’, gezellig in de Buitensluis bezig geweest met koffie en thee,
spelletjes en gezamenlijk wat eten. In de middag naar Outdoor Valley geweest voor
survival. Een groot succes. Volgend jaar is de jeugddag weer aan het einde van het
seizoen.
- Komend weekend gaan de jongeren weer op kamp, ook gezamenlijk met Strijen. 30
tot 40 jongeren in de leeftijd van 6 tot begin 20. Het kamp is in het scoutinggebouw
in Capelle aan de IJssel.
- Petra stopt 31 december als pastoraalwerker in Numansdorp. Het contract loopt
dan af en het budget zal dan ook bijna op zijn. We zullen t.z.t. nog gepast afscheid
nemen.

c) FOEG: Omdat de leiding stopt (Petra J en Petra H) wordt voorgesteld dit naar de
diaconie over te hevelen. Wel moet nieuwe leiding worden gezocht. Wordt
besproken in diaconievergadering.

d) Brief van de Protestantse Kerk over de classis indeling. Wordt verder niet op
gereageerd. Wij zijn het eens dat wij bij Zeeland worden ingedeeld.

e) 40 jaar de Hoeksteen weekend (27/28/29 oktober): Voorbereidingen zijn klaar. Op
vrijdag met de jeugd oudhollandse spelletjes, patat eten, de mol spelen en een
avondafsluiting.
Zaterdag puzzelrit met de auto (vergunningen?) en ’s-avonds een buffet en een
reünie-achtig samenzijn. Op zondag een feestelijke dienst.
De communicatie naar de gemeente (weekbericht, website, facebook, folder,
uitnodigingen) verloopt nog niet optimaal. Hiervoor wordt extra aandacht gevraagd.

f) Gemeenteberaad 5 oktober: Het programma is:
- Inleiding Jan Wolfs
- Samenwerking met de Herv. Gem. Elzo Bijl
- Nieuwe vorm pastoraat Hans Brand
- Jeugdwerk (essentietraject) Petra Jongekrijg en Janina Lodder
- Sluiting Elzo Bijl

g) Gezamenlijk moderamen op 2 november 2017:
Belangrijkste agendapunt: jeugdwerk

h) Pastorale zaken:
- Er wordt een toelichting gegeven op het punt nieuw pastoraat en het
presentatievoorstel zal met deze notulen worden meegestuurd.
- Dialoog aan Tafel zal in 2018 worden gehouden op donderdag 22 feb., dinsdag 27
feb. en woensdag 7 mrt. Er worden nog twee kokers gezocht.

i) Diaconie:
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- Status KPN-App: Loopt.
- De looproute bij het laatste avondmaal is goed ontvangen.
- Op Israëlzondag is er collecte voor ALEH (zorg voor gehandicapte kinderen in Israël).
Marloes (voorganger) besteedt daar aandacht aan.
- Biddag zal weer als vanouds gehouden worden.
- Er is nog een bedankje ontvangen van Cavent voor de collecteopbrengst van het
avondmaal.

j) Kerkrentmeesterlijke zaken:
- Op dit moment geen.

k) Andere zaken
- Bespreken beleidsplan 2018-2021 naar volgende vergadering.

6. Rondvraag
- Er wordt een oproep gedaan voor burendag a.s. zaterdag.
- Er wordt een suikertaart gebakken voor de Lutherdienst.
- Er wordt op 26 nov. een ‘kom in beweging dienst’ gehouden. Mogelijk volgt er nog een in
maart 2018.

7. Sluiting door Elzo Bijl: Vertelt en leest over ‘Omschrijving van de liefste’, liedboek pag. 1298.

SAMENVATTING KERKENRAADSVERSLAG WO. 8 NOV 2017
1. De voorzitter ontsteekt de kaars en heet iedereen van harte welkom.

2. Opening door ds. Elzo Bijl met gebed. Daarna geeft hij een inleiding op de uitleg die mevrouw
Katinka Broos uit Rotterdam-West aansluitend aan de kerkenraadsvergadering zal geven over de
exposure methode: als kerk de oren en ogen open houden in de wijk en hoe dat het beste in
Numansdorp aangepakt kan worden zodat de kerk dienstbaar kan zijn aan de wijk.

3. Notulen van het gezamenlijk moderamen van 18 mei 2017, kerkenraadsvergadering van 20
september 2017 en moderamen van 1 november 2017 worden goedgekeurd.

4. A. Tekenen register door de nieuwe ambtsdragers. De nieuwe ambtsdragers tekenen
het register.
B. Filmpjes en muziek via de beamer tijdens collecte voor de kinderen. De kerkenraad
stemt in met dit voorstel van de leiding van de kindernevendienst.
C. Pastorale zaken. Er is inmiddels een vergadering geweest met het nieuwe team. De
nieuwe vorm van het pastoraat is besproken.
D. Diaconale zaken.
De  opbrengst van de collecte voor de Voedselbank is €235,89, een prachtig resultaat. Ook
zijn er veel boodschappen voor de Voedselbank ingezameld in de winkelwagen.
Er is bericht ontvangen van Cavent dat van het geschonken bedrag van €750,-- van de
avondmaalscollecte na overleg met de cliënten is besloten een tuinbank aan te schaffen waar
een plaatje met inscriptie op zal komen.
E. Kerkrentmeesterlijke zaken.
De voorbereidingen voor actie Kerkbalans gaan weer van start, de uitnodigingen voor Dialoog
aan tafel zullen tegelijkertijd meegestuurd worden.
F. Andere zaken.
De actie schoenendoos heeft maar liefst 34 gevulde dozen opgeleverd, heel fijn!
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G. Activiteiten Elzo.
Achterom kijken: Het jubileum 40 jaar Hoeksteen was mooi!
Vooruit kijken: gedachtenisdienst 19 november is in voorbereiding;
Op 7 november jl. een prima vergadering met de kindernevendienst commissie en de
diaconie gehad over het project voor de adventstijd.

5. Rondvraag
De ouders van kinderen voor catechese in de leeftijd van 10 tot 16 jaar op 23 november zijn
uitgenodigd voor een avond waar Martin de Groot (jeugdwerker) zal spreken. Catechese start de
maandag daarna van 17.30 tot 18.45 met eten er bij zodat er verder op de avond tijd is voor de jeugd
om naar sport of andere activiteiten te gaan. De catechese zal aansluiten bij het project van de
kindernevendienst.
Er wordt waardering uitgesproken voor het geweldige jubileumweekend van 40 jaar Hoeksteen. Er
zal een stukje op de weekbrief geplaatst worden over het goed verlopen weekend.

6. De vergadering wordt afgesloten met het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”.

7. Na afloop van de vergadering voegen mevrouw Katinka Broos en de heer Aat de Groot van
Stichting Wijkpastoraat Rotterdam-West zich bij de kerkenraadsleden.
Katinka vertelt dat zij actief is in het wijkpastoraat in Rotterdam-West om zo de sociale samenhang in
de wijk te vergroten en mensen met elkaar in contact te brengen. Het gaat dan voornamelijk om
mensen die vereenzamen door psychische problemen, mensen die hun partner verliezen door
overlijden en mensen bij wie de sociale contacten zijn weggevallen. Door contact met de wijkagent,
huisartsen en woningbouwcorporaties ontstaat er een sociaal netwerk.
Twee panden fungeren als open huis, er worden kerkvieringen gehouden, er is mogelijkheid tot het
drinken van koffie, er is hulp bij het invullen van formulieren en op die manier kom je in gesprek met
mensen.

KERKELIJK BUREAU

Mutaties aug 2017 –okt 2017

C.T. Sieben-van de Graaf, Rijksstraatweg 36, 3281 LW  Numansdorp, Tel.0186-653767



30

KERSTVERHAAL: KERSTMIS EEN NIEUWE TOEKOMST

Het loopt tegen kerstmis.  De dozen met kerstspullen worden dan weer  van de zolder gehaald. De
kerststal wordt onder de kerstboom gezet. In de stal, de os en de ezel, Maria en Jozef, schapen,
herders en de drie wijzen. Het kribje is leeg. Al jaren is het kindje spoorloos verdwenen. Toen zij een
kind was vond ze het vertederend om bij het kerststalletje te zitten en liedjes voor het kerstkindje te
zingen. Als kind heeft ze dat jaren gedaan.
Toen ze geen kind meer was, heeft ze al haar eigen kleren netjes opgevouwen en in dozen gedaan.
Symbolische deed ze het zelfde met de kleertjes van de poppen. De dozen met herinneringen aan
haar kindertijd gingen naar de zolder. Vanaf die tijd ging ze ook niet meer naar de kerk. Een bepaald
hoofdstuk in haar leven werd afgesloten.
Na haar kindertijd werd toch elk jaar het kerststalletje neer gezet, zonder het kindje.  Het werd nooit
meer kerstmis zoals kerstmis in haar kindertijd.
Haar jeugd ging voorbij en in de tijd van haar jong volwassenheid ontmoet ze de jongen van haar
dromen. Het was liefde op het eerste gezicht. Ze vertelde elkaar verhalen, verhalen van hun leven.
Op een dag het liep tegen kerstmis, vertelt ze over het opzetten van het kerststalletje bij haar thuis
toen ze nog kind was. Hoe vertederd ze werd door het kindje in die open stal. En samen droomde ze
ieder voor zich hun eigen droom. Gedreven door die droom was ze naar huis gegaan, naar de zolder,
op zoek naar de kerststal. Achter de dozen met kerstspullen vond ze twee andere dozen. Ze deed de
grootste open en vond haar kindertijd terug. De bloemetjes jurk waar ze zo mooi mee was geweest,
en nog veel meer kleren en even zovele herinneringen. Op de zolder herleefde haar jeugd. Haar oog
viel op een  klein doosje. Ze opende het doosje en vond er de kleertjes van haar poppen in.
Voorzichtig bekeek ze één voor één alle kleertjes. En tussen de kleertjes vond ze het kerstkindje. In
een flits ging het door haar heen, nu kan het weer kerstmis worden zoals lang geleden.
De kerststal werd onder de kerstboom gezet, met de os en de ezel. Maria en Jozef, de schaapjes, de
herders, de wijzen én het kindje werd teder in de kribbe gelegd.
Het werd kerstmis, een kind werd geboren, in haar hart, een nieuwe toekomst. In de volgende jaren
is ze met haar geliefde getrouwd, in de kerk.
En nog steeds werkt ze aan die nieuwe toekomst die met kerst voor haar trouwen werd geboren in
haar hart.

TEXEL
Tijdens een uitstapje naar Texel bezochten we het kerkje in Den Hoorn, een NH kerk van de PKN.
Mooi leuk kerkje. We staken een kaars aan……………………..en lazen
daarbij het volgende gedicht:

Heer, ik laat een kaars branden
Heer, dat de kaars die ik laat branden licht mag zijn dat mij verlicht in
donkere tijden en bij innerlijke beslissingen.
Dat de kaars vuur mag zijn dat het egoïsme en de hoogmoed en de
onmacht  in mij wegbrandt.
Dat zij een vlam mag zijn die mijn hart verwarmt en me liefde leert.
Heer, lang kan ik in deze kerk niet blijven, maar de kaars die ik laat
branden is een stukje van mijzelf, dar ik U geven wil.
Heer, sterk en bemoedig mij, opdat het licht als een stil gebed mag
terugkomen in mijn werk van elke dag.
Amen
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HISTORISCH BESLUIT OVER ORGANISATIE VAN DE PKN
Met ingang van 1 mei 2018 heeft de Protestantse Kerk niet 75 classes, maar elf classes. En iedere
classis krijgt een classis-predikant. Dat heeft de generale synode op vrijdag 22 september besloten.

Deze verandering is onderdeel van de toekomstvisie ‘Kerk 2025’ van de Protestantse Kerk in
Nederland. Kerk 2025 is ingezet als een geestelijk proces van vernieuwing om overal binnen de
Protestantse Kerk (meer) toe te komen aan de kern van kerkzijn. Dit proces is al in 2014 ingezet. Om
ruimte te maken voor dit geestelijke proces heeft de generale synode toen besloten dat een herziene
inrichting van de Protestantse Kerk in Nederland nodig is.
Nadat de synode zich op 18 november 2016 voor het eerst uitsprak over een andere inrichting van de
classes, zijn de eerste teksten toegestuurd aan de classes om ze in overweging te nemen (in kerkelijk
jargon: considereren). Op basis van deze overwegingen zijn er diverse wijzigingen in de eerste versie
van de tekst aangebracht. De tweede versie van deze tekst is tijdens de vergadering van de generale
op 22 september 2017 besproken.
Er is door de synodeleden uitgebreid over deze versie van de kerkorde voorstellen gediscussieerd.
Het was een discussie op detailniveau, want over het algemeen waren de synodeleden het eens met
de ingezette koers om het aantal classes te verminderen van 75 naar elf en het instellen van een
classis-predikant.
Scriba René de Reuver realiseert zich goed dat vergaderen over kerkorde voorstellen het risico in zich
heeft dat ‘Kerk 2025 kan lijken op reorganisatie en management’. De Reuver geeft aan dat het 'goed
is om van dit gevaar bewust te zijn, maar dat de besluiten van vandaag geen doel op zich zijn, maar
een middel om ruimte te scheppen voor inhoud. Om kerk te kunnen zijn in deze tijd en samenleving:
inspirerend, missionair, velen tot zegen'.

PM: De situatie voor de gemeenten van de Protestante kerk in de HW verandert nogal.  Voor de
classis Barendrecht (waartoe de HW behoort) leidt een en ander tot de conclusie dat splitsing de
voorkeur heeft: gemeenten ten noorden van de Oude Maas indelen bij classis Zuid-Holland-Zuid; de
resterende gemeenten indelen bij classis Delta. Deze laatste zal dan bestaan uit Zeeland en de Zuid-
Hollandse eilanden.

PUZZEL
Lees de zin en vul op de stippellijn de juiste plaatsnaam in. Ideale manier om plaatsnamen te herinneren.
1. Het is gezellig om met nonnen te schaken, maar het is spannender als ik met …
2. De burgemeester zou een oom planten, maar het gat liet hij door zijn …
3. Ik probeerde de kromme haak terug te buigen en nu breekt hij. Jammer ik had hem …
4. Er is een varken te water geraakt. Ik denk dat ik de eigenaar nu naar zijn …
5. Hij bleef zonder bericht weg. Ik was er ook niet, maar ik had een …
6. Mijn broer luistert graag nar gezang van krekels, maar ik hoor liever …
7. Nadat de dief de juwelen gestolen had, rende de juwelier de straat op en riep …
8. Zijn al die draden precies even lang? Ik weet het niet, ik heb er pas …
9. Het is bekend dat hij slecht een bal kan vangen, maar nu scheelde het weinig of hij …
10. Ze hadden El niet uitgenodigd, maar denk je dat het …
11. Na die hevige vechtpartij in de herberg vond de waardin bij thuiskomst een …
12. Toen de klei op was, kon men gelukkig nog een tijd met …
13. Een koekoek vroeg zich af, waar zal ik mijn …
14. Piet Lut weet altijd alles. Ga dus bij moeilijkheden steeds bij …
15. Als ik bij hem niet slaag, kan ik altijd nog bij …
16. Zo’n klein beetje hout voor zoveel geld? Ik wed dat ik daarvoor een heel …
17. De meeste herten lagen rustig in het gras. Ik zag maar één …
18. Ik vind de sluis van Antwerpen mooier dan de …
De antwoorden vind u op pagina 38
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BOEKBESCHRIJVING

‘Luther en calvinistisch Nederland‘ van Mirjam van Veen
Soort boek: Religie en Geschiedenis

Dit jaar wordt ‘500 jaar reformatie’ herdacht; een periode die begon met een actie van Martin
Luther. Maar hoe zat het met Luther en het calvinistische Nederland? En waarom vochten calvinisten
en lutheranen elkaar eeuwenlang de tent uit? Waren de calvinistische toenaderingspogingen tot de
lutheranen wel echt zo vredelievend? Op deze vragen probeert Mirjam van Veen een antwoord te
geven in haar boek.

Mirjam van Veen: Mirjam van Veen is hoogleraar
kerkgeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij
promoveerde in 2001 op de polemiek tussen Coornhert en Calvijn.
Zij leidt momenteel een groot onderzoeksproject naar religieuze
vluchtelingen in de zestiende eeuw.

Samenvatting van het boek
Het begin van Martin Luther was ook in de Lage Landen
veelbelovend. Korte tijd nadat hij in Duitsland zijn stellingen tegen
de aflaat publiek had gemaakt, werden zijn opvattingen ook in de
Lage Landen bekend. Toch kregen de lutheranen in Nederland
nooit vaste grond onder de voeten. In de tweede helft van de 16e
eeuw grepen gereformeerden het initiatief: deze Zwitserse tak
van de reformatie zou voortaan de eerste viool spelen. Evenals de
lutheranen zagen de gereformeerden Luther als de aartsvader van
de reformatie. Toch was de verhouding tussen gereformeerden

en lutheranen bij tijd en wijle uiterst gespannen: lutheranen zagen de gereformeerden als ketters;
gereformeerden beschouwden de lutheranen als verraders. Dit boek beschrijft hoe gereformeerden
Luther waardeerden en zijn volgelingen kritiseerden. Hoe is het mogelijk dat Luther in calvinistisch
Nederland een heldenstatus kreeg, terwijl zijn volgelingen een bestaan in de marge leidden?

Het boek is uitgegeven in juni 2017 en heeft 160 pagina’s.

Het boek is voor € 15,99 te koop via internet bij boekencentrum.nl of te bestellen via de
kantoorboekhandel.
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LEKKER ETEN UIT DE TIJD VAN DE BIJBEL: ‘VIJGENKOEK’

De vijg is de vrucht van de vijgenboom (ficus carica). De vrucht is van oorsprong vrij droog en zoet van smaak,

maar wordt vaak gekonfijt gegeten. De vijg is één van de oudst bekende vruchten. Al rond 9000 v.Chr. werden
vijgen verbouwd in een vroeg-neolithisch dorp in de Jordaan-vallei, 13 km ten noorden van Jericho. Het
vruchtvlees is groen of rood, smaakt aangenaam zoet en bevat een heleboel kleine zaadjes. Vijgen zijn een bron
van voedingsvezels, vitaminen, mineralen en verdere belangrijke voedingsstoffen.
Vijgen zijn de oudste door mensen geteelde vruchtensoort. Ze worden al vele duizenden jaren gegeten en
beschreven. In de bijbel lezen we een verhaal over koning Hizkia. De profeet Jesaja treedt bij koning Hizkia op
als arts. Hij laat een ‘vijgenkoek’ maken als geneesmiddel voor ontstoken plekken (2 Koningen 20: 7 en Jesaja
38: 21). Een vijgenkoek was een plak gedroogde en gekonfijte vijgen zoals die ook vandaag nog wordt gegeten.

De vijgenboom zie je meestal niet in een boomgaard. In Israël groeit hij alleen of in de buurt van de
granaatappelboom. In de tijd van de bijbel hielden eenvoudige, voedzame combinaties als deze, de mensen
gedurende de winter op de been.

Vezelrijke vijgenkoek met abrikozen
Ingrediënten:
500 gr gedroogde vijgen
(gesneden in kleine blokjes van een ½ cm)
250 gr abrikozen
(gesneden in kleine blokjes van een ¼ cm)
100 gr kokosmeel
100 gr amandelschaafsel
100 gr rozijnen in grove stukjes gehakt
2 eetlepels chiazaadjes
(reformzaak of vitaminstore)
1 eetlepel sesamzaadjes
1 eetlepel rauwe cacaopoeder
2 eetlepels kokosvet
1 theelepeltje kokosbloesemsuiker

Bereidingswijze:
Meng alle ingrediënten behalve het kokosvet en de kokosbloesemsuiker met de hand tot een stevig mengsel.
De vijgen en de gesneden rozijnen zorgen ervoor dat het goed plakt. Smelt het kokosvet op een lage
temperatuur zodat deze net vloeibaar is en voeg het met de kokosbloesemsuiker toe aan het mengsel. Als je
het doorroert en dan stopt, moet de brij nog een klein beetje bewegen, zoals stollend lava. Dan is de dikte
goed. Voeg eventueel nog wat kokosvet of kokosbloesemsuiker toe. Zet de koek in de koelkast, een uurtje of
twee.
Het kokosvet zorgt na koeling voor de stevigheid van de koek: het gaat stollen. Kokosvet is hard bij
kamertemperatuur. Toch is het één van de gezondste vetten die je kunt eten! Kokosvet is zeer stabiel bij
verhitting, het vormt geen schadelijke stoffen, is net zo goed voor je lichaam als vloeibare vetten én
ondersteunt je alvleesklier – goed voor diabetici.

Serveren van de koek:
Verdeel de vijgenkoek in mooie partjes en garneer deze eventueel af met een halve gedroogde abrikoos of vijg.
Alvast veel succes gewenst met de creatie van deze overheerlijke en supergezonde vijgenkoek.
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ROOSTER KERKDIENSTEN
Zondag 26 november
Voorganger : Mw. P. Jongekrijg, Strijen
Ouderling van dienst /waarnemer : Roely Warner 652197
Diaken van dienst : Jan Wolfs
Organist : Peter de Rijke
Paaskaars aansteken : Anna van Velzen
Lector : Arina van Vliet
Collecten : 1e kerk 2e toerusting
Collectanten : Gerrit de Bes en Govert Beekman
Kindernevendienst : Anita Prooi en Govert Beekman
Kinderoppas : Saskia Luijendijk
Welkom heten : Gerrit de Bes en Joost Kolf
Kerkauto : Bert Warner 652197
Bloemen wegbrengen : fam. Van Velzen

Zondag 3 december 1e advent
Voorganger : Drs. P.M. van Dam Houten
Ouderling van dienst : Ina Hobbel 654382
Diaken van dienst : Aad Hobbel
Organist : Gert Seldenthuis
Paaskaars aansteken : Esmee v.d. Hoek
Lector : Roely Warner
Collecten : 1e kerk   2e kerkgroei/missionair werk
Collectanten : Bert Warner en Huub v.d. Meer
Kindernevendienst : Rianne v.d. Hoek en Jordi Leunisse
Kinderoppas : Esther v.d. Meer en Wendy Prooi
Welkom heten : Bert Warner en Guus Hartenberg
Kerkauto : Pieter v. d. Meer 651642
Bloemen wegbrengen : fam. van Vliet

Zondag 10 december 2e advent
Voorganger : Ds. E Bijl
Ouderling van dienst : Hans Brand 652246
Diaken van dienst : Lijnie Blaak
Organist : Jaap van Gils
Paaskaars aansteken : Joost Luijendijk
Lector : Yanick Leunisse
Collecten : 1e kerk, 2e pastoraat
Collectanten : Ronald v.d. Hoek en Eline v.d. Hoek
Kindernevendienst : Judith en Justin van Oeveren
Kinderoppas : Liske Sieben
Welkom heten : Ronald v. d. Hoek en Joost Kolf
Kerkauto : Guus Hartenberg 652264
Bloemen wegbrengen : Nel Groeneweg

Zondag 17 december 3e advent
Voorganger : Ds. mw. A Klaver Bras, Spijkenisse
Ouderling van dienst : Ageeth Verweij 848851
Diaken van dienst : Janet Hartenberg
Organist : Gert Seldenthuis



35

Paaskaars aansteken : Thirza de Geus
Lector : Liske Sieben
Collecten : 1e kerk 2e eredienst
Collectanten : Liske Sieben en Krista Sieben
Kindernevendienst : Judith van Oeveren en Jesper Sieben
Kinderoppas : Marlies de Geus
Welkom heten : Liske Sieben en Petra v.d. Graaf
Kerkauto : Ruud Sieben 653767
Bloemen wegbrengen : Anneke v. d. Schee

Zondag 24 december 4e advent
Voorganger : Ds. A.S.J. Smilde, Dordrecht
Ouderling van dienst : Janina Lodder 06-12397419
Diaken van dienst : Jan Wolfs
Organist : Jaap Dekker
Paaskaars aansteken :Tijmen Luijendijk
Lector : Marion Warner
Collecten : 1ekerk 2e diaconie
Collectanten : Eddy van Holten en Justin van Oeveren
Kindernevendienst : Anita en Wendy Prooi
Kinderoppas : Arnoud van Velzen
Welkom heten : Eddy van Holten en Netty van Holten
Kerkauto : Martin Luijendijk 680757
Bloemen wegbrengen : Tonny Kleibergen
Zondag 24 december Kerst nachtdienst 22.00 uur Dorpskerk
Voorganger : Herv. Predikant
Ouderling van dienst : Ageeth Verweij 848851
Diaken van dienst : Lijnie Blaak
Collecten : 1e kerk 2e Kinderen in de knel

1e Kerstdag 25 december Kerstfeest
Voorganger : Ds C.D. van Alphen
Ouderling van dienst : Ina Hobbel 654382
Diaken van dienst : Aad Hobbel
Organist : Jaap van Gils
Paaskaars aasteken : Esmee v.d. Hoek
Lector : Welma v.d. Ree
Collecten : 1e kerk 2e kinderen in de knel
Collectanten : Yanick Leunisse en Jesper Sieben
Kindernevendienst : Allen
Kinderoppas : Michelle de Regt
Welkom heten : Yanick Leunisse en Joost Kolf
Kerkauto : Bert Warner 652197
Bloemen wegbrengen : Janet Hartenberg

Zondag 31december
Voorganger : Ds. Mw C. Bartelink v.d. Doel, Pernis
Ouderling van dienst : Janina Lodder 0612397419
Diaken van dienst : Jan  Wolfs
Organist : Jaap van Gils
Paaskaars aansteken : Ruben de Geus
Lector : Gert Jan de Regt
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Collecten : 1e kerk 2e eindejaarcollecte
Collectanten : Henk van Velzen en Anna Van Velzen
Kindernevendienst : Rianne en Rosanne v.d. Hoek
Kinderoppas : Marlies de Geus
Welkom heten : Henk van Velzen en Coby Kolf
Kerkauto : Guus Hartenberg 652264
Bloemen wegbrengen : Lijnie Blaak
Zondag 31 december oudejaarsavond gez. dienst Hoeksteen
Voorganger : Ds. E Bijl
Ouderling van dienst : Hans Brand 652246
Diaken van dienst : Janet Hartenberg
Organist : Paul Rotscheid
Lector : Arina van Vliet
Collecten : 1e kerk 2e eindejaarcollecte
Collectanten : Gerrit de Bes
Welkom heten : Gerrit de Bes en Frans de Vos

Zondag 7 januari nieuwjaar koffie in
Voorganger : Ds. Mw .L.J. Verschoor, Oud Beijerland
Ouderling van dienst : Ina Hobbel 654382
Diaken van dienst : Aad Hobbel
Organist :
Paaskaars aansteken : Joost Luijendijk
Lector : Anneke v.d. Schee
Collecten : 1e kerk 2e eredienst
Collectanten : Bert Warner en Colin van Oeveren
Kindernevendienst : Judith van Oeveren en Lise van Velzen
Kinderoppas : Liske Sieben
Welkom heten : Bert Warner en Guus Hartenberg
Kerkauto : Ruud Sieben 653767
Bloemen wegbrengen : fam. Morsink

Zondag 14 januari
Voorganger : Ds. E. Bijl
Ouderling van dienst : Hans Brand 652246
Diaken van dienst : Mw. Lijnie Blaak
Organist :
Paaskaars aansteken : Esmee v.d. Hoek
Lector : Andrina Monster
Collecten : 1e kerk 2e toerusting
Collectanten : Ronald v.d. Hoek en Govert Beekman
Kindernevendienst : Jessica v. Ruiven en Justin van Oeveren
Kinderoppas : Esther v.d. Meer en Wendy Prooi
Welkom heten : Ronald v. d. Hoek en Joost Kolf
Kerkauto : Martin Luijendijk 680757
Bloemen wegbrengen : fam. Van Velzen

Zondag 21 januari
Voorganger : mw. Petra Jongekrijg, Strijen
Ouderling van dienst : Janina Lodder 06 12397419
Diaken van dienst : Jan Wolfs
Organist :
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Paaskaars aansteken : Joost Luijendijk
Lector : Hugo Beekman
Collecten : 1e kerk 2e oecumene
Collectanten : Liske Sieben en Annick v.d. Graaf
Kindernevendienst : Rianne en Rosanne v.d. Hoek
Kinderoppas : Saskia Luijendijk
Welkom heten : Liske Sieben  en Petra v .d. Graaf
Kerkauto : Bert Warner 652197
Bloemen wegbrengen : fam. van Vliet
Zondag 21 januari aangepaste gezinsdienst 15.00 mmv Keruchma
Voorganger : Piet Gootjes
Ouderling van dienst : Ageeth Verweij
Diaken van dienst : Janet Hartenberg

Zondag 28 januari H.A.
Voorganger : Ds. Mw. E. Barendrecht, Steenbergen -Dinteloord
Ouderling van dienst : Ina Hobbel 654382
Diaken van dienst : Aad Hobbel
Organist :
Paaskaars aansteken : Thirza de Geus
Lector : Roely Warner
Collecten : 1e diaconie 2e catechese en educatie
Collectanten : Eddy van Holten Huub v.d. Meer
Kindernevendienst : Marlies de Geus en Wendy Prooi
Kinderoppas : Liske Sieben
Welkom heten : Eddy van Holten en Netty van Holten
Kerkauto : Pieter v. d. Meer 651642
Bloemen wegbrengen : Nel Groeneweg

Zondag 4 februari
Voorganger : Ds. Mw. M van Doorne Wolfs, t Harde
Ouderling van dienst : Hans Brand 652246
Diaken van dienst : Mw. Lijnie Blaak
Organist : Corné van Doorne
Paaskaars aansteken : Tijmen Luijendijk
Lector : Yanick Leunisse
Collecten : 1e kerk 2e wereld diaconaat
Collectanten : Yanick Leunisse en Justin van Oeveren
Kindernevendienst : Anita Prooi en Govert Beekman
Kinderoppas : Arnoud van Velzen
Welkom heten : Yanick Leunisse en Ria Wolfs
Kerkauto : Guus Hartenberg 652264
Bloemen wegbrengen : Anneke v. d. Schee

Zondag 11 februari Kinderdienst 10.00 uur dorpskerk
Voorganger : Ds. Bijl
Ouderling van dienst : Janina Lodder 06 12397419
Diaken van dienst : Jan Wolfs
Organist :
Collecten : 1e kerk 2e diaconie
Kindernevendienst : Judith van Oeveren
Kinderoppas : Michelle de Regt
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Kerkauto : Ruud Sieben 653767

Zondag18 februari 1e zondag 40 dagen tijd
Voorganger : Drs. P.M. van Dam, Houten
Ouderling van dienst : Ageeth Verweij 848851
Diaken van dienst : Janet Hartenberg
Organist :
Paaskaars aansteken : Ruben de Geus
Lector : Liske Sieben
Collecten : 1e kerk 2e eredienst
Collectanten : Henk van Velzen en Anna van Velzen
Kindernevendienst : Jessica van Ruiven en Jesper Sieben
Kinderoppas : Marlies de Geus
Welkom heten : Henk van Velzen en Coby Kolf
Kerkauto : Martin Luijendijk 680757
Bloemen wegbrengen : Janet Hartenberg

Zondag 25 februari 2e zondag 40 dagen tijd
Voorganger : Ds. P. Schelling, Monster
Ouderling van dienst : Ina Hobbel
Diaken van dienst : Aad Hobbel
Organist :
Paaskaars aansteken : Joost Luijendijk
Lector : Marion Warner
Collecten : 1e kerk 2e toerusting
Collectanten : Gerrit de Bes  en Eline v.d. Hoek
Kindernevendienst : Rianne v.d. Hoek en Govert Beekman
Kinderoppas : Saskia Luijendijk
Welkom heten : Gerrit de Bes en Frans de Vos
Kerkauto : Bert Warner 652197
Bloemen wegbrengen : Tonny Kleibergen

OPLOSSING VAN DE PUZZEL

1. Monnikendam
2. Bodegraven
3. Haastrecht
4. Zwijndrecht
5. Goedereede
6. Vogelenzang
7. Houten
8. Tiengemeten
9. Hattem

10. Elspeet
11. Dodewaard
12. Zandvoort
13. Eibergen
14. Lutteraden
15. Utrecht
16. Boskoop
17. Hindeloopen
18. Amsterdam
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