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Agenda
29 jan. Jeugdclubs Spirit en Gideonsbende
30 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
30 jan. Fam. A.J. Hartenberg
Schoonmaak Hoeksteen
Priscilla de Regt en Liske Sieben
Rondom eredienst
Collectes van zondag jl.
1e Kerk € 64,55, 2e Oecumene € 56,15
Aangepaste gezinsdienst € 238,45
Bloemengroet
Marion Warner
Schriftlezing
1 Korintiërs 12,1-11
Uit de gemeente
- Jarig: 26 jan. Mw. F. Leeuwenburgh-van Dijk,
Pauwstraat 11, 3281 RN
- 50 jarig huwelijk: Dhr. en Mw. J. Admiraal,
Mendelsohnstraat 6, 3281 VJ
- Opgenomen: Mw. Jo Jansen is opgenomen op de
verpleegafdeling in de Buitensluis. Zij heeft kamer
nummer 2.04. Gedenk Arie en Jo in uw gebeden.
- Zieken: Mevr. A. in 't Veld verblijft inmiddels in het
revalidatiehotel en ze traint hard om weer naar
Numansdorp te kunnen gaan. De revalidatie verloopt
voorspoedig. Het adres van mevrouw In 't Veld is:
Intermezzo Revalidatiehotel, kamer 304, 3e etage,
Motorstraat 110, 3083 AP Rotterdam. Bezoektijd van
11.00 tot 21.00 uur.
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.
Mededeling
De kerkdienst op zondag 24 januari is geen H.
Avondmaal dienst zoals aangekondigd in de Driehoek.
Het H Avondmaal hopen we te vieren in de dienst van
31 januari waarin ds. Elzo Bijl voorgaat.
Jack van den Bosch/scriba
Avondmaalcollecte
Wij willen 31 januari de avondmaalcollecte bestemmen
voor de stichting Twarne. Dit is een Hoeksche Waardse
stichting die helpt kinderen met een beperking en hun
ouders in contact te brengen met dolfijnen. Bij
dolfijnentherapie wordt de dolfijn ingezet om een kind
met beperkingen te helpen. De dolfijnen zijn
katalysatoren die onvoorwaardelijke liefde en
ondersteuning bieden. De interactie tussen de dolfijn en
het kind kan uiteenlopen van het spelen met de dolfijn,
eten geven en zwemmen met de dolfijn. Voor verdere
informatie kijk op de website van deze stichting Twarne.
Helpt u ons mee om aan deze stichting een geldelijke
bijdrage te doneren. Uw diaconie
Mededeling kerkenraad.
Na het verstrijken van de officiële termijn van 4 jaar,
heeft Peter Bloem aangegeven zijn ambt als
jeugdouderling neer te leggen wegens zijn drukke
werkzaamheden. In de dienst van 31 januari waarin ds
Elzo Bijl voorgaat, zullen we Peter bedanken voor al zijn
verrichtte werkzaamheden voor onze kerk.
Gezamenlijke diensten Hervormde gemeente en
Gereformeerde kerk.
De kerkenraden van beide gemeenten hebben besloten
om het aantal gezamenlijke diensten uit te breiden.

Voorganger Ds. P. van Die, Papendrecht Ds. E. Bijl
Ouderling v. dienst Dhr. J. v.d. Bosch 654258 Dhr. L. Mosselman 651483
Diaken v. dienst Dhr. J. Wolfs Mw. J. Hartenberg
Organist Jaap Dekker Chris Melles
Paaskaars Anna van Velzen Esmee v.d. Hoek
Lector Ina Hobbel Liske Sieben
Beamen Liske, Ruud en Jesper Sieben Priscilla de Regt en Govert Beekman
Collecten 1e Kerk 2e Catechese en educatie 1e Kerk 2e Diaconie / HA collecte
Collectanten Henk van Velzen en Lise van Velzen Ton Hoffers en Colin van Oeveren
Nevendienst Lenny van Velzen en Jordi Leunisse Janina Lodder en Jesper Sieben
Oppas Marlies de Geus Rianne v.d. Hoek
Welkom Henk van Velzen en Guus Hartenberg Ton Hoffers en Nel Berkman
Kerkauto Bert Warner 652197 Guus Hartenberg 652264
Bloemen wegbrengen fam. van Vliet Nel Groeneweg
Koffie-in Arina van Vliet en Ria Wolfs Ageeth Verweij en Jan de Regt



Naast de al gebruikelijke Scholendienst, Startdienst en
KvJ-en kinderdiensten, zullen in 2016 ook de diensten
op Hemelvaartsdag, Kerstnacht en Oudejaar
gezamenlijk worden gehouden.
In 2017 wordt dit aantal verder uitgebreid met een
gezamenlijke kinderdienst in de ochtend en een
gezamenlijke Diaconie-ZWO dienst. De
Oudejaarsdienst, ZWO dienst en Hemelvaartsdienst
vinden plaats in de Gereformeerde kerk, de andere
diensten in de Hervormde kerk. De predikanten zullen,
zoals gebruikelijk, afwisselend door de Hervormde
gemeente of de Gereformeerde Kerk worden
aangegeven.
De kerkenraden hopen en vertrouwen dat dit een goede
basis zal zijn.
Kerkbalans 2016.
Het is januari, en dus gaan de kerkbalans vrijwilligers
weer op pad om bij u uw toezegging voor Kerkbalans
2016 te vragen. Eerst om de bekende Kerkbalans
enveloppe bij u af te geven daarna om uw positieve
antwoord weer op te halen. In de Kerkbalans enveloppe
vindt u een informatiefolder over het werk en de
begroting van onze Gereformeerde kerk. Deze laatste
kunt u trouwens ook op onze website
www.gereformeerdnumansdorp.nl/ vinden.
Op de bijgesloten antwoordstrook kunt u aangeven
hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen aan het
plaatselijke kerkenwerk. Deze ingevulde strook in de
eveneens bijgesloten antwoordenveloppe doen voordat
de kerkbalans vrijwilliger weer bij u aanbelt. Daarmee
helpt u de vrijwilliger bij het werk dat hij of zij, ondanks
de koude en duisternis, belangeloos voor onze kerk
uitvoert. Legt u dus de enveloppe met de
antwoordstrook klaar? Bij voorbaat onze hartelijke dank!
College van Kerkrentmeesters.
Een terugblik op de koffieochtend
Afgelopen woensdag 20 januari zijn we gestart met de
eerste ochtend van het gezamenlijk koffiedrinken. We
doen dit met de gezamenlijke kerken en met Cavent.
Voor wie er zin in had werd er een spelletje gespeeld en
kijken we terug op een heel gezellige ochtend in De
Hoeksteen waar we elkaar op een persoonlijke manier
konden ontmoeten. Zo kwamen we wat meer over
elkaar aan de weet en hebben het gevoel dat we nog
lang niet uitgepraat zijn. Kortom we gaan hier zeker een
vervolg aan geven. Met ongeveer 20 mensen zijn we
deze ochtend van start gegaan en we hopen dat er de
volgende koffieochtend nog veel meer mensen
bijkomen. We nodigen u graag uit. Dat wordt
waarschijnlijk de derde woensdagochtend van februari.
We houden u op de hoogte.
Cavent en de gezamenlijke diaconieën
Copy voor de Driehoek
De volgende Driehoek is de 40 dagentijd / Pasen
uitgave. Heeft u copy voor deze Driehoek lever dit dan
a.u.b. aan voor 25 jan.
Noteer in uw agenda: VEILING
Zaterdag 19 maart a.s.  19.30 uur houden wij als
actiegroep herinrichting bijzaal  een VEILING.
Maar wij kunnen natuurlijk niet zonder u als
Gemeenteleden. Daarom doen wij een oproep voor
kavels, u kunt daarbij denken aan: een diner, een taart,
autoritten, ramen zemen, boottochtjes etc. etc. kortom
gebruik uw talenten!! Na afloop van de veiling is er nog
een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje
en een drankje.

U kunt de kavels aanbieden via de website
www.gereformeerdnumansdorp.nl of indien u niet in het
bezit bent van een computer via de inschrijfformulieren
die klaarliggen op de tafel in de hal.
Website overzicht 2015
De vernieuwde website van de Gereformeerde Kerk is
nu ruim een jaar in gebruik en we hebben daarom
gekeken of er nog steeds gebruik van wordt gemaakt.
De website wordt goed bezocht. Er zijn een aantal
pagina’s die er uit springen en dat zijn: de Home page,
Nieuws, de Kerkdiensten, Onze Gemeente,
Beheerder/contacten, Gedichten, Weekbericht/Archief
Weekberichten, Agenda, Rooster en Liturgieën,
Driehoek, Beroepingswerk en ANBI. De pagina van
Beroepingswerk is nu, met de komst van onze nieuwe
dominee, uitgezet en kan dus niet meer bezocht
worden. Wilt u een lijst met de exacte aantallen van hoe
vaak de website/pagina’s zijn bezocht, vraag het aan
Jan Blom of Priscilla de Regt.
Sinds oktober kunt u naast het beluisteren van een
kerkdienst ook de kerkdienst live of later terug kijken.
Om deze te kunnen bekijken heeft u een inlog account
nodig, u kunt deze aanvragen via kerkdienstgemist.nl.
Na uw aanvraag krijgt u binnen enkele dagen een
bevestiging. Gemiddeld hebben er afgelopen jaar 33
luisteraars per week naar onze kerkdiensten geluisterd
of (vanaf oktober) bekeken. Wilt u iets op de website
zetten dan kan dat door het te sturen naar:
webteam.gk@kerknumansdorp.nl
Want zonder uw input is er natuurlijk geen website, daar
hebben we u echt voor nodig. Dit kan bijvoorbeeld
bestaan uit foto’s van een activiteiten met daarbij een
leuk verslag. het Webteam
Volleybaltoernooi voor alle jongeren
Jaarlijks wordt vanuit Puttershoek een volleybaltoernooi
georganiseerd voor de verschillende jeugdgroepen
binnen de Hoekse Waard. Dit jaar op zaterdag 5 maart
van 19.00 u tot +/- 22.30 u. in de Tienvoet in
Heinenoord. De teams bestaan uit minimaal 6 personen
+ wisselspelers. Elk team komt uit voor één
leeftijdscategorie: 15- of 15+. Dus ben je tussen de 12
en begin 20 en durf je deze uitdaging aan? Laat het mij
even weten! Het beloofd een ontspannen, gezellige,
sportieve zaterdagavond te worden. Inmiddels hebben
we een paar aanmeldingen gekregen maar de teams
zijn nog niet compleet. Breng gerust je vriend(inn)en
mee! En ouders noteer deze datum alvast want met
support komen we ver! Aanmelden ( vóór 26 januari!) en
voor meer informatie Petra Jongekrijg 06-55776953.
Van de Diaconie
De Plus heeft weer een zegeltjesactie voor een
boodschappenpakket. Spaart u mee? In de hal staat
een bus De gezamenlijke diaconieën
PCOB afdeling Cromstrijen
Dhr. Frè Vos uit Alphen a/d Rijn brengt ons deze
middag een levendige vertelling over zijn reis naar
Santiago de Compostella. Dit doet hij aan de hand van
een diavoorstelling.
Datum: dinsdag 2 februari 2016 Aanvang: 14.00 uur,
zaal open 13.30 uur Locatie: De Hoeksteen,
Toegang gratis, tijdens de pauze is er een collecte.
U en Uw gasten zijn hierbij van harte welkom. Voor
meer informatie : Johan v. Antwerpen, tel.: 0186-654361
Aan / Afmelden digitale weekbericht:
Ger. kerk: weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK


