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Agenda 
16 jan. Weeksluiting Buitensluis 14.30 uur P.G. afd, 
15.15 uur Meerzorg afdeling,  
18.15 uur 1e verdieping. Voorganger dhr. P. Reedijk 
Weekbericht kerktelefoon 
16 jan. Thea in ‘t Veld 
Schoonmaak Hoeksteen   
Jannie Leijdens en Tonny Kleibergen 
Rondom eredienst  
Collectes van zondag jl. 
1e Kerk € 116,05, 2e Eredienst € 101,90 
Bloemengroet 
Arie Blaak 
Schriftlezing 
1e Gen. 45: 1-15, 2e Lucas 6: 27-38 
Uit de gemeente   
Zieken: 
Op 13 januari zal Adrie in ’t Veld een heupoperatie 
ondergaan in het Ikazia Ziekenhuis. Na de operatie 
zal Adrie nog ca. 5 weken verblijven in het 
revalidatiehotel Laurens Intermezzo Zuid dat direct 
tegenover Ikazia ligt. Te zijner tijd zullen we het 
adres en kamernummer doorgeven. We wensen 
Adrie veel sterkte. 
Bedankje: 
2 Weken geleden stond er een berichtje op de 
weekbrief dat Martijn geopereerd zou worden en 
ook leuk zou vinden om een kaart te ontvangen. 

De operatie goed is verlopen en de genezing 
verloopt ook goed. Martijn moet nog rustig aan 
doen en wil iedereen hartelijk bedanken voor de 
vele ontvangen kaarten. 
Groetjes Adri en Gerdien. 
 
Berichten  
Pastorale zorg 
Verzoeken om pastorale zorg kunt u melden aan 
ds. Elzo Bijl, Zuidzijdsedijk 90, 3264 LJ Nieuw-
Beijerland Tel: 0186-840556,  
e-mail: predikant.gk@kerknumansdorp.nl. 
 
Catechese  
De eerste catechesevond in 2016 houden 
we woensdag 13 januari. Deze avond denken we 
na over een 'nieuwe start'. We zoeken in de Bijbel 
en daarna denken we zelf na over goede 
voornemens. Ben je tussen 12 en 16 jaar dan ben 
je welkom, we starten om 19.00 uur in de 
Hoeksteen. Tot dan! Anneke en Petra 
@Church  
Ben je tussen de 16+ en  begin 20 kom dan eens 
kijken en luisteren bij @Church op zondagmorgen! 
Je bent zeer zeker welkom op 10 januari. Om 10 
uur starten we ook dan weer met een ontbijt. Je 
vind @Church in de zij-ingang van de  Buitensluis 
in de Margrietstraat. Wil je eerst wat meer 

Voorganger Drs. P.M. van Dam, Houten  Ds. G.H. Offringa, Rijsoord               
15.00 uur Dhr. P. Gootjes  

Ouderling v. dienst Mw. P. v.d. Haar 652643  Dhr. J. Blom 653195                        
15.00 uur Dhr. H. Brand 652246  

Diaken v. dienst  Mw. J. Hartenberg  Mw. L. Blaak                                       
15.00 uur Mw. A. van Velzen  

Organist Chris Melles  Johan den Hoed  
Paaskaars Tijmen Luijendijk  Noah Bloem  
Lector Arina van Vliet  Welma v.d. Ree  
Beamen Kees de Geus en Jordi Leunisse Gertjan de Regt en A ad Hobbel 

Collecten          1e Kerk 2 e Toerusting  1e kerk 2e oecumene  
Collectanten Eddy van Holten en Govert Beekman  Liske Sieben en Jesper Sieben  
Nevendienst  Rianne v.d. Hoek en Govert Beekman  Desiree Bloem en Paul Sieben  
Oppas Saskia Luijendijk  Michelle de Regt en Esther v.d. Meer  
Welkom Eddy van Holten en Netty van Holten  Liske Sieben en Petra v.d. Graaf  
Kerkauto Pieter v.d. Meer 651642  Ruud Sieben 653767  
Bloemen wegbrengen Anneke v.d. Schee  Janet Hartenberg  
Koffie-in Erna Kraal en A geeth Verweij  Tonny Kleibergen en Kees de Geus          

15.00 uur Nel Berkman en Judith v Oeveren 



informatie? Neem dan contact op met Petra 06-
55776953 of Anneke 06 11256310. Graag tot ziens 
bij @Church!  
 
Aangepaste gezinsdienst 
Zondagmiddag 17 januari zal in De Hoeksteen in 
Numansdorp weer een aangepaste gezinsdienst 
gevierd worden. Aanvang 15.00 uur. Thema : een 
loflied voor de Heer! 
Piet Gootjes zal deze dienst leiden en koor en 
band van Keruchma, samen met Rens van 
Rossum op piano zullen voor de muziek zorgen.  
Allen heel hartelijk welkom om deze feestelijke 
dienst met ons mee te vieren. En na afloop ook 
welkom op de koffie of bij de thee!! 
 
De gezamenlijke diaconieën en Cavent, 
willen woensdag 20 januari een koffieochtend 
organiseren. De koffie staat klaar vanaf 10.30 uur 
in de Hoeksteen. Heeft u problemen met het 
komen naar de Hoeksteen neem contact op met 
Anja van Velzen 652929 of Corrie Dijksman 
652635. U bent van harte uitgenodigd voor een 
kopje koffie en een gezellig kletspraatje of 
spelletje. 
Uw diaconie 
 
Van de Diaconie 
De Plus heeft weer een zegeltjesactie voor een 
boodschappenpakket. Spaart u weer met ons 
mee? In onze kerk staat een bus in de hal. 
Namens de gezamenlijke diaconieën hartelijk dank 
 
PCOB afdeling Cromstrijen  
Een medewerker van Stichting Welzijn Hoeksche 
Waard komt ons deze middag aan de hand van 
een beeldpresentatie meer vertellen over de 
diverse (monumentale) boerderijen in de Hoeksche 
Waard. Het beloofd dus voor velen een reisje naar 
het verleden te worden. 
Datum : dinsdag 12 januari 2016 Aanvang : 14.00 
uur, zaal open 13.30 uur Locatie : De Schaapskooi, 
Kerkstraat 18, 3286 AK Klaaswaal 
Toegang gratis, er is een collecte tijdens de pauze. 
U en Uw gasten zijn hierbij van harte welkom. 
Voor meer informatie : Johan van Antwerpen, tel.: 
0186-654361 
 
Passage 
Woensdag 13 januari is onze eerste 
ontmoetingsavond van 2016. De Cliniclowns 
komen vertellen over hun werk. 
Leden en gasten zijn van harte welkom. De avond 
begint om 19.45 uur in de Voorhof. 
 
29 januari 2016: Ontmoetingsdag voor mensen 
die een dierbare verloren aan kanker  
Onder het thema ‘Rouw in mijn hart’ organiseert de 
stichting Als kanker je raakt een ontmoetingsdag 

voor iedereen die een dierbare heeft verloren aan 
kanker. De dag vindt plaats op vrijdag  
29 januari 2016 van 10.30 tot 15.30 uur in het 
OOK-Centrum (Optimale Ondersteuning bij 
Kanker), Maasstadweg 90, 3079 DZ Rotterdam. 
Iemand van wie je houdt, is overleden. Eén van de 
meest ingrijpende gebeurtenissen in je leven. Er is 
rouw in je hart. De wereld om je heen lijkt stil te 
staan. Niets is meer zoals het was. Gevoelens van 
verdriet, boosheid, lusteloosheid, eenzaamheid, 
schuld of wanhoop kunnen je overvallen. Ook 
lichamelijke klachten kunnen optreden. Deze 
gevoelens en klachten kunnen verwarrend en 
vermoeiend voor je zijn. 
Het doel van deze dag is ontmoeting, herkenning, 
erkenning en (geloofs)bemoediging. Graag willen 
we mensen, die een dierbare hebben verloren aan 
kanker ondersteunen en met hen mee trekken. Het 
thema ‘Rouw in mijn hart’ wordt breed en 
afwisselend uitgewerkt. Er wordt op meerdere, 
aansprekende manieren bij het thema stilgestaan, 
o.a. door gesprek, een creatieve workshop en het 
luisteren naar muziek. Ook is er, onder het genot 
van koffie/thee en een heerlijke lunch, volop 
gelegenheid elkaar te ontmoeten. De dag wordt 
geleid door Anneke van Etten, de creatieve 
workshop wordt verzorgd door Trudy Bos. 
Wij nodigen geïnteresseerden hartelijk uit. De 
insteek is laagdrempelig. Iedereen is welkom, 
ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Er zijn 
geen kosten aan deelname verbonden. Graag wel 
vooraf aanmelden. Meer informatie? Direct 
aanmelden? Ga naar www.alskankerjeraakt.nl of 
stuur een e-mail naar 
ontmoeten@alskankerjeraakt.nl.  
 
Vakantieouders gezocht voor vakantiekinderen!  
Staat u wel eens stil bij het lot van de talloze 
kinderen die het veel en veel slechter hebben dan 
uw eigen kinderen of de kinderen uit uw 
omgeving? Kinderen die emotioneel verwaarloosd 
worden of geen fatsoenlijke verzorging krijgen. Of, 
erger nog, mishandeld of seksueel misbruikt 
worden. Europa Kinderhulp bekommert zich al 
bijna 55 jaar om deze kinderen. Elk jaar brengt de 
regio ZuidHolland ca. 300 kwetsbare kinderen uit 
binnen- en buitenland onder bij Nederlandse 
gastouders. Gastouders van wie we niet meer 
verwachten dan dat ze onze kinderen verwennen 
met aandacht en liefde. 
Wilt u uw hart en huis openstellen voor een kind 
dat nooit echt ‘kind’ kan zijn? Kijk dan op onze 
website www.europakinderhulp.nl en vraag om 
informatie. Of bel of mail met onze medewerker en 
ervaren vakantieouder Richard Visser, tel 0186-
880215 richard.visser@europakinderhulp.nl 
 
Informatie over onze kerk zie ook:   
www.kerknumansdorp.nl/gereformeerdekerk   
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK 


