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Inleveren berichten voor Weekbericht voor donderdag 18.00 uur  

Agenda 
24 sept.   Weeksluiting Buitensluis  
  14.30 uur P.G. afd,  dhr. P. Reedijk  
  15.15 uur Meerzorg afdeling, dhr. P. Reedijk 
  18.30 uur 1e verdieping, dhr. P. Reedijk 
8 okt. Herfst- en Rommelmarkt 
Weekbericht kerktelefoon 
24 sept. Fam. W.A. Notenboom 
Schoonmaak Hoeksteen  
Gerti van der Stel en Annie Gillesse 

Rondom eredienst  
Collectes van zondag jl. 
Doopdienst 1e  Kerk €  90,03, 2e  jeugdwerk  41,89 
Bloemengroet 
Schriftlezing zondag a.s. 

Uit de gemeente  
Bedankt 
We zijn heel tevreden over de doopdienst!! Nogmaals 
onze hartelijk dank voor al jullie inzet! Zonder jullie was 
't niet zo'n mooie dienst geworden. 
Annemarieke Kruithof-van der Wel 
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 
 
 

Aangepaste gezinsdienst 
Zondagmiddag 18 september zal om 15.00 uur onze 
eerste gezinsdienst van het nieuwe seizoen gevierd 
worden. Wij zijn te gast in De Hoeksteen in Numansdorp 
en wij gaan veel zingen. Interkerkelijk koor Keruchma en 
de band o.l.v. Wim Schelling zullen  - heel enthousiast - 
voor ons en met ons zingen. Piet Gootjes zal deze 
dienst leiden. Weet dat je hartelijk welkom bent! 
 
Tafeltje-Dekje. 
Wie kent het niet, iedereen kent of weet wel iemand die 
er gebruik van maakt. Het is geweldig dat het er is, het 
moet ook blijven bestaan. Voor heel veel mensen zou 
het verschrikkelijk zijn, als Tafeltje-Dekje zou 
verdwijnen. De keuken van Alerimus luidt de 
NOODKLOK er zijn vrijwilligers nodig, veel vrijwilligers 
om de maaltijden te bezorgen. De vrijwilligers van nu, 
zijn soms even oud,  soms ouder, als degene die de 
maaltijden afnemen. Natuurlijk heeft iedereen het erg 
druk,  er wordt al zo vaak een beroep op u gedaan. 
Maar toch, laten wij als gemeenteleden, die omzien naar 
elkaar, eens kijken of er toch nog niet ergens een gaatje 
is, om mee te helpen de maaltijden te bezorgen. 
U kunt zelf aangeven hoe vaak en wanneer u dit wilt 
doen. Als u denkt; dit ga ik doen, neemt u dan contact 
op met de diaconie. Het leger van God bestaat niet uit 
dienstplichtigen, maar uit vrijwilligers. Een hartelijke 
groet, Alerimus en de diaconie. 
 
Diaconale collecte 18 september: Vredeswerk; Geef 
voor vrede 

Voorganger 
Ds. E. Bijl 
middag: Dhr. Piet Gootjes 

Ds. E. Schipper, Dordrecht 

Ouderling v. dienst 
Leo Mosselman 651483 
middag: Leo Mosselman 

Petra v.d. Haar 652643 

Diaken v. dienst  
Janet Hartenberg 
middag: Janet Hartenberg 

Lijnie Blaak 

Organist  Jaap Dekker 

Paaskaars  Joost Luijendijk 

Lector  Leen Jan v.d. Meer 

Beamen  Ronald van der Hoek en …… 

Collecten          1e kerk 2e vredeswerk 1e kerk 2e diaconie 

Collectanten  Ronald v.d. Hoek en Eline v.d. Hoek 

Nevendienst  Judith van Oeveren  Anita Prooi en Govert Beekman 

Oppas Liske Sieben Saskia Luijendijk 

Welkom  Ronald v.d. Hoek en Guus Hartenberg 

Kerkauto Pieter v.d. Meer 651642 Martin Luijendijk 680757 

Bloemen wegbrengen  Arina van Vliet 

Koffie-in middag: Tonny Kleibergen en  Ria 
Wolfs 

Arina van Vliet en Kees de Geus 
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Van 17 t/m 25 september is het actieweek met als 
thema: Versterk de kerk in het Midden-Oosten. Elke dag 
horen we berichten over oorlog en geweld: in Syrië, 
Afrika en Afghanistan. Steeds meer beseffen we dat 
vrede geen vanzelfsprekendheid is. Gelukkig zijn er óók 
berichten over mensen die zich inzetten voor vrede. Zij 
geloven dat je vrede kunt leren! De Protestantse Kerk 
steunt hen van harte via vredesprojecten van Kerk in 
Actie en PAX. Zoals bijvoorbeeld in Syrië, waar jonge 
onderwijzers in de steden scholen hebben opgericht 
waar kinderen van verschillende religies samen les 
krijgen. Ze hebben lesmateriaal ontwikkeld over vrede 
en leren een nieuwe generatie om de verbinding te 
zoeken. In de vluchtelingenkampen steunt Kerk in Actie 
kerken zoals de Grieks Evangelische kerk in het kamp 
Idomeni. Duizenden vluchtelingen wachten er wanhopig 
tot de grenzen opengaan. De kerk helpt hen met 
voedselpakketten en medische zorg. Soms komen zij 
gezinnen tegen die uit elkaar gerukt zijn. Kerk in Actie 
zet zich in om hen weer te herenigen.  De diaconieën 
 
Koffieochtend 21 september 
Aanstaande woensdag 21 september gaan we weer van 
start met de koffieochtenden. Iedere 3e woensdag van 
de maand zullen we weer een koffieochtend houden. Dit 
jaar hebben twee nieuwe partijen zich bij ons 
aangesloten, te weten: De Hendrikshoeve en Alerimus. 
De beide diaconieën, Cavent en Gemiva doen ook weer 
mee. We beginnen om 10.30 uur. Wat mooi om met 
zoveel diverse partijen uit ons dorp iets voor elkaar te 
kunnen betekenen. We nodigen u van harte uit voor een 
kopje koffie en een spelletje bij Alerimus in de nieuwe 
knutselruimte “Bij oma’s”. Wilt u gehaald worden? Bel 
dan naar Anja van Velzen tel. 0186-652929 of Corrie 
Dijksman tel. 0186-652635. Komt u ook eens een kijkje 
nemen. Van harte welkom!  De diaconieën 
Bericht voor de kinderen van de kindernevendienst 
Lieve jongens en meiden, 
De komende vijf weken gaan we met elkaar werken 
over Noach. Een bijzonder bijbelverhaal, over een 
bijzondere man, die volledig vertrouwde op God. Elke 
week lezen we met elkaar een nieuw stukje van het 
verhaal en zullen we hier met elkaar over praten, 
zingen, knutselen, bouwen of spelletjes doen. Voorin de 
kerk komt  een mooie projectverwerking te staan, die 
elke week wordt aangevuld met een stukje van het 
verhaal. Zijn jullie benieuwd wat het gaat worden en wat 
we allemaal gaan doen? Kom dan vanaf 4 september 
elke week naar de Kindernevendienst, dan gaan we er 
SAMEN iets moois van maken…  
Groetjes van Judith, Lenny, Desiree, Anita, Janina en 
Rianne  
 
PCOB afdeling Cromstrijen   
De openingsmiddag van het nieuwe seizoen 2016-2017. 
Dhr. Piet Reedijk komt ons deze middag iets meer 
vertellen over zijn werk als geestelijk verzorger in de 
diverse zorginstellingen in de Hoeksche Waard.   
Datum : dinsdag 20 septemberl 2016 
Aanvang : 14.00 uur, zaal open 13.30 uur 
Locatie : De Hoeksteen, Roerdompsingel 104, 3281 JH 
Numansdorp. Toegang gratis, tijdens de pauze is er een 
collecte. U en Uw gasten zijn hierbij van harte welkom. 
Voor meer informatie : Johan van Antwerpen, tel.: 0186-
654361 
 

Herfstmarkt  
Zaterdag 8 oktober a.s. is het weer zover. DE 
HERFSTMARKT!! De actiegroep is al druk bezig met de 
organisatie hiervan. Er komen weer leuke kramen, van 
de plaatselijke winkeliers hebben we al een aantal 
mooie prijzen binnen gekregen voor de verloting, maar 
….. wij kunnen niet zonder U. Wij zoeken vrijwilligers 
voor de hand en spandiensten en Pannenkoekbakkers 
(sters), Taartenbakkers (sters). Denkt u ook nog aan de 
Douwe Egberts zegels! De spullen voor de rommelmarkt 
en/of kledingbeurs kunt u inleveren op Donderdag 6 
oktober a.s. inleveren in de Hoeksteen van 14.00 uur tot 
20.00 uur. Opgave bij : Lijnie Blaak 06-57330927 of Ria 
Wolfs 0186-653000. 
 
Vredesweekviering 
Versterk de kerk in het Midden-Oosten – zo luidt de 
noodklok onder de Actieweek voor de vrede die van 17-
25 september gehouden wordt. Kerk in Actie sluit 
daarmee aan bij de wereldwijde Vredesweek, waarin 
woord en daad samenkomen: bid en werk. Als 
gelovigen in de Hoeksche Waard willen ook wij aan 
deze oproep gehoor geven. Op zaterdagavond 17 
september voegen we ons in de wereldwijde kring van 
vieringen waarin gebeden wordt om vrede. Aan deze 
sobere viering werken verscheidene predikanten uit de 
regio, alsmede christenen uit het Midden-Oosten mee. 
Zo mogen we samen bidden en werken voor vrede en 
eenheid. Bent u er ook bij? Dat zou fijn zijn! Dorpskerk 
Westmaas, 19.30u, zaterdag 17 september.  
 
 
Aan / Afmelden digitale weekbericht:  
Ger. kerk: weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl  
Herv. Kerk: weekbrief.hk@kerknumansdorp.nl 
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK 
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