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Agenda
31 dec. 15.00 uur Week/Oudjaar-sluiting Buitensluis
dhr. P. Reedijk
Weekbericht kerktelefoon
7 jan. Lia v.d. Meer
Schoonmaak Hoeksteen
??
Rondom eredienst
Collectes van zondag jl.
1e Kerk € 164,52, 2e Kinderen in de knel € 249,50
Bloemengroet
Nico van Vliet
Schriftlezing zondag a.s.

Uit de gemeente
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
Jarige:
8 jan. Dhr. C.J. Knoot, Van Beethovenstraat 98,
3281TM

Berichten
Zondag 1 januari - Nieuwjaarsdag!
Nog even en het is zover! Nieuwjaarsdag – 1 januari
2017 - valt deze keer precies op zondag. We willen
daar een fijne dienst van maken maar wel aangepast
aan de  nieuwjaarsdag omstandigheden. We beginnen
om 09.30 uur met elkaar het goede voor 2017 toe te
wensen met een kopje koffie of thee erbij, daarna zal
Ds. Elzo Bijl een korte Nieuwjaarswijding voorgaan. Na
afloop nog een glaasje en hapje zodat we in alle
opzichten versterkt onze weg kunnen vervolgen naar

familie en vrienden. Namens de kerkenraad / Jack van
den Bosch.

Ledenadministratie.
Enige tijd geleden heeft Piet Verbaas aangegeven te
willen stoppen met de leden administratie van onze
kerk. Piet heeft dit vele jaren met veel inzet en
enthousiasme gedaan. De kerkenraad en het CvK zijn
heel blij dat Liske Sieben de leden administratie wil
gaan doen  en dit aan het eind van 2016 van Piet zal
overnemen. Liske bedankt daarvoor en veel succes!
Ook Piet natuurlijk erg bedankt voor al  het gedane werk
de afgelopen jaren. Na de feestdagen, dus  in een van
de komende weken in het nieuwe jaar gaan we Piet
Verbaas formeel bedanken voor het vele werk dat Piet
heeft verzet.

Van de kerkenraad.
Het verheugt de kerkenraad dat mevrouw Janina
Lodder-Hobbel, het ambt van jeugdouderling heeft
aanvaard. Mits er geen wettelijke bezwaren zijn zal de
bevestiging plaatsvinden in de morgendienst van 29
januari 2017 waarin voor zal gaan onze eigen predikant
ds Elzo Bijl.
Janina zal voorafgaande hieraan al vanaf 1 januari a.s.
zich met de jeugdactiviteiten gaan bezig houden. We
wensen Janina Gods zegen toe bij dit zo belangrijke
werk in onze kerk.

Nu 2016 weer voorbij is …………………….
Bijna gaat de actie Kerkbalans 2017 van start. Maar we
vragen u om eerst te kijken of alle toezeggingen voor
2016 al zijn betaald. Dan  kunnen we 2017 met een
schone lei beginnen!
Als u nog een bedrag over 2016 heeft uitstaan dan
graag  dit bedrag overschrijven naar

Voorganger Ds. E. Bijl Ds. M. van Doorne Wolfs
Ouderling v. dienst Leo Mosselman 651483 Leo Mosselman 651483
Diaken v. dienst Lijnie Blaak Anja van Velzen
Organist Chris Melles Corné van Doorne
Paaskaars Anna van Velzen Thirza de Geus
Lector Arina van Vliet Welma v.d. Ree
Beamen Priscilla de Regt Kees de Geus en Gertjan de Regt
Collecten 1e kerk 2e eredienst 1e kerk 2e toerusting
Collectanten Ronald v.d. Hoek en Colin van Oeveren Henk van Velzen en Lise van Velzen
Nevendienst Anita Prooi en Rianne v.d. Hoek Lenny van Velzen en Jordi Leunisse
Oppas Arnoud van Velzen Desiree Bloem
Welkom Ronald v.d. Hoek en Joost Kolf Henk van Velzen en Ria Wolfs
Kerkauto Guus Hartenberg 652264 Ruud Sieben 653767
Bloemen wegbrengen fam. van Velzen Nel Groeneweg
Koffie-in Werkgroep Erna Kraal en Kees de Geus



NL57FVLB022.53.91.198  t.n.v. de Gereformeerde Kerk
Numansdorp. Bedankt!
College van kerkrentmeesters.

Lutherbier - hulp gevraagd
2017 is het Lutherjaar, het is dan 500 jaar geleden dat
Maarten Luther de reformatie begon.
De naam Luther is ook verbonden aan bier: "Ons water
is allerminst gezond, het is dodelijk" schreef de
reformateur en donk een stevig glas bier. Onder leiding
van Jan Wolfs willen we nu als gemeente een speciaal
Lutherbier brouwen voor de verkoop in onze gemeente
en daarbuiten. De opbrengst komt geheel ten goede
aan de renovatie van de bijzaal.
We hebben hulp nodig. We zoeken:
- 2 of 3 mensen voor hulp bij het afvullen van de
flesjes
- iemand om te filmen voor website en u-tube
- iemand om een flessenetiket te ontwerpen
Wij zijn enthousiast, U ook? Help ons dan en meld u
aan bij Jan Wolfs (mobiel 06 11765661 of
janwolfs1@gmail.com).

Renovatie bijzaal gaat vanaf maandag 2 januari van
start.
En ook dan kunnen wij niet zonder uw hulp!!
Dus een oproep voor vrijwilligers zowel voor in de
ochtend als voor de middagen voor hand en
spandiensten.
Daarnaast het verzorgen van een kopje thee-koffie voor
de vrijwilligers/werknemers op de middagen.
Aanmelden bij Jan Blom, Guus Hartenberg of Bert
Morsink.
Met elkaar, door elkaar, voor elkaar!

Vergadertafel met 10 stoelen
Is iemand geinteresseerd in de VERGADERTAFEL
(merk Castelijn) MET 10 STOELEN. Deze gaan i.v.m.
de renovatie weg. Zou toch jammer zijn als deze geen
goede bestemming meer zouden vinden
Inlichtingen bij Bert Morsink.

Aan / Afmelden digitale weekbericht:
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