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Agenda 
4 juni  Weeksluiting Buitensluis  
  14.30 uur P.G. afd,  dhr. P. Reedijk  
  15.15 uur Meerzorg afdeling, dhr. P. Reedijk  
  18.15 uur 1e verdieping, dhr. P. Reedijk 
Weekbericht kerktelefoon  
4 juni  Fam. J. v.d. Woude 
Schoonmaak Hoeksteen   
Roely Warner en Ida Meijer 

Rondom eredienst  
Collectes van zondag jl. 
Bloemengroet 
Schriftlezing zondag a.s. 

Uit de gemeente   
Dank 
Dank voor de bloemen, was niet nodig maar ik ben er 
zeer blij mee. 
M.vr.gr. Ageeth 
Pastorale zorg 
Verzoeken om pastorale zorg kunt u melden aan 
ds. Elzo Bijl, Zuidzijdsedijk 90, 3264 LJ Nieuw-
Beijerland Tel: 0186-840556,  
predikant.gk@kerknumansdorp.nl 
 

Berichten 
Hallo allemaal! (Kinderdienst) 
Op een dag zei God: ‘Luister goed Jona, ga naar 
Ninevé!’ Maar Jona die zei: 'Nee, ik wil niet …’ Jona 
moest iets heel moeilijks doen, maar hij wilde niet en 
ging een andere kant op. Hij luisterde niet. Hebben jullie 
dat ook wel eens? We gaan hier meer over horen 
tijdens de Kinderdienst op zondag 12 juni. De dienst is 
in de Gereformeerde Kerk en begint om 15.00 uur. Na 
afloop kunnen jullie nog wat lekkers eten en drinken.  
Komen jullie ook weer? 
Groetjes van Maaike, Marlies en Marjolein  

ZWO 
Volgende week zondag (5 juni) is de tweede collecte 
bestemd voor het werelddiaconaat. 
Hulp na seksueel geweld In Guatemala krijgt ieder uur 
een meisje te maken met seksueel geweld. De meeste 
daders worden nooit opgespoord of gestraft. Refugio 
partnerorganisatie van Kerk in Actie, zet zich in om het 
toenemende huiselijk en seksueel geweld een halt toe 
te roepen. Dit gebeurt niet alleen door de meisje te 
begeleiden, maar ook door bijvoorbeeld de politie en de 
lokale overheden te ondersteunen, zodat zij de meisjes 
op de juiste wijze opvangen en doorverwijzen. De 
organisatie Refugio biedt meisjes psychologische 
ondersteuning en helpt hen bij het doen van aangifte. 
Ook werken de meisjes met hulp van Refugio aan het 
opbouwen van een zelfstandig bestaan, bijvoorbeeld 
wanneer ze een (beroeps)-opleiding willen volgen. Met 
de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het 
werk van Refugio en andere werelddiaconale projecten. 
Van harte aanbevolen. 
 
Catechese Hoeksteen  
Komende woensdag 1 juni de laatste 'echte' 
catecheseavond van dit seizoen. Na de gezellige, 
leerzame en inspirerende avonden over Pinksteren en 
de Vruchten van de Geest, gaan we woensdag 
praktisch aan de slag. Want wat vraagt dit nu van ons 
en hoe worden we door de Geest in beweging gezet? 
We hopen op een bewogen avond. De geschilderde 
kunstwerken mogen (terug)gebracht worden in de 
Hoeksteen zodat er in overleg een mooi plekje voor 
gezocht kan worden. Catechese: a.s woensdag 19 uur 
in de Hoeksteen. Tot dan! Anneke, Ina en Petra  
Ps:  Wil je weten wat we woensdag 22 juni gaan 
doen?........Kom woensdag want dan vertellen we jullie 
meer! 
  

Voorganger Ds. E. Bijl  Ds. Mw. M. van Doorne -Wolfs, ‘tHarde  
Ouderling v. dienst Leo Mosselman 651483  Hans Brand 652246  
Diaken v. dienst  Janet Hartenberg  Lijnie Blaak  
Organist Wim Korevaar  Corné van Doorne  
Paaskaars Thirza de Geus  Noah Bloem  
Lector Gert jan de Regt  Marion Warner  
Beamen Gertjan de Regt en Jordi Leunisse  Aad Mei jer en  Jordi Leunisse  
Collecten          1e kerk 2 e eredienst  1e kerk 2 e werelddiaconaat  
Collectanten Liske Sieben en Krista Sieben  Bert Warner en Jesper Sieben  
Nevendienst  Lenny v Velzen en Justin v Oeveren  Anita Prooij en LeenJan vd Meer  
Oppas Saskia Luijendijk  Marlies de Geus  
Welkom Liske Sieben en Petra v.d. Graaf  Bert Warner en Ria Wolfs  
Kerkauto Martin Luijendijk 680757  Ruud Sieben 653767  
Bloemen wegbrengen Janet Hartenberg  Anneke v.d. Schee  
Koffie-in Ageeth Verewij  en Jannie de Bes  Arina va n Vliet en Ageeth Verweij  



@Church  
Zondag 12 juni om 10 uur start de laatste @Church 
bijeenkomst van dit seizoen. Zoals altijd starten we met 
ontbijt en gaan we (steeds op een andere manier) in 
gesprek over wat ons bezighoudt. Iedereen van 16 jaar 
tot begin 20 is welkom. Via de zij-ingang van de 
Buitensluis in de Margrietstraat stap je binnen bij 
@Church. Ben je van plan om voor de eerste keer te 
komen? Welkom! stuur een van ons dan even een 
berichtje of laat het op een andere manier weten dan 
zetten wij een extra bord neer. @Church 12 juni 10 uur. 
Tot dan! Anneke 06- 11 25 63 10 en Petra 06-55 77 69 
53. 
  
FOEG 18 juni   
Tot 18 juni, tot bij FOEG! Petra v.d. Haar 0186-653643 
of Petra Jongekrijg 06-55 77 69 53 
  
Aanmelden Jeugdkamp voor 15 juni  
Jullie hebben het vast al gelezen in de Driehoek of op 
de persoonlijke uitnodiging: WIJ GAAN OP KAMP!! 
Iedereen vanaf groep 3 tot 18 jaar kan mee. Samen met 
de jeugd uit de Gereformeerde Kerk in Strijen maken we 
er een gezellig weekend van! Petra v/d Graaf zal vanuit 
Numansdorp als leiding van het kamp meegaan. Datum: 
24 en 25 september Locatie: Scoutterein in Capelle a/d 
IJssel. Kosten: 27,50 (maar deze mogen geen 
belemmering vormen! overleg is altijd mogelijk). Wij 
hebben al een aantal aanmeldingen binnen!! Maar jij 
kunt er nog makkelijk bij!! Laat het voor 15 juni weten 
aan Petra van der Graaf   Bartholomeus Boschsingel 2 
Numansdorp. 0186-651974 .fam.graaf@gmail.com. 
 
Lieve gemeenteleden, 
Weer tijd voor een nieuw koffie-in rooster. 
Deze loopt van juli tot/met december 2016. Voordat 
deze definitief de mail op gaat toch nog even de vraag 
of zich nog mannen/vrouwen geroepen voelen om ook 
mee te draaien in het rooster. Gezellig zorgen voor een 
lekker kopje koffie met iets lekkers erbij, klein gebaar en 
groot plezier voor allen. 
Opgeven kan bij Loni, Wilna of Ageeth of via 
werkgroep.gk@numansdorp.nl 
 
En o ja , er staat elke zondag een hele grote bus op de 
"balie" van de keuken waar elke zondag maar klein 
beetje in zit. Zou leuk zijn als de werkgroep niet zoveel 
bij hoefde te leggen voor de koffie, blijft vrijblijvend 
natuurlijk.   
 
Jaarcijfers 2015.  
Op 9 mei hebben Jaap van der Woude en Henk van 
Velzen de jaarcijfers 2015 van zowel de kerk als de 
diakonie gecontroleerd en alles goedgekeurd. We 
zeggen hen beide dank voor de verrichte 
werkzaamheden. Het belangrijkste deel van deze 
jaarcijfers zijn opgenomen in de laatste Driehoek. 
Binnenkort komt ook de volledige versie op de website 
te staan. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze wat 
de diakonie betreft naar diaconie-
vz.gk@kerknumansdorp.nl sturen, mbt de kerk naar 
peningmeester.col.kerkrentmeesters.gk@kerknumansd
orp.nl . Nadat de informatie eind juni aan de PKN is 
verstuurd, zal ook de ANBI pagina van onze website 
worden bijgewerkt. 
Jack van den Bosch / scriba. 

 
Jeugddag 
Op 2 juli 2016 is er weer een jeugddag! Ben jij tussen de 
12 en 18 jaar? Schrijf het dan alvast in je agenda. Het 
zal duren van ongeveer 9:00-19:00 uur.  
 
Seminar met ds. Henk Poot 
Thema: Israël in de Psalmen 
U bent van harte welkom! Woensdag 8, 15 en 22 juni 
2016. Aanvang: 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur) 
Kerkelijk Centrum Maranatha, Kerkstraat 57, 3261 PG 
Oud-Beijerland. Toegang gratis 
Met verkoop van Israël-producten 
 
Aan / Afmelden digitale weekbericht:   
Ger. kerk: weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl  
Herv. Kerk: weekbrief.hk@kerknumansdorp.nl 
Informatie Hervormde kerk: zie weekbericht HK 
 


