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Berichten voor het Weekbericht inleveren voor donderdag 18.00 uur  

Agenda 
6 jan. 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 
Weekbericht kerktelefoon 
6 jan. Fam. A Bervoets 
Schoonmaak Hoeksteen  
Alie Luijendijk en Gerti vd Stel 

Rondom eredienst  
Collectes van zondag 
24 dec. 1e Kerk € 109,30, 2e diaconie € 97,06 
25 dec. 1e Kerk € 146,10, 2e Kinderen in de knel   
€ 204,40  
Bloemengroet 
mevrouw van Buuren-Vos , Beethovenstraat 190 
Schriftlezing zondag a.s.  
Ochtenddienst:1e  Mattheus 12: 38-40, 2e Jesaja 61: 10- 
62: 1, 3e  Psalm 119: 129-144 
Avonddienst: Mattheüs 25: 1 - 13 

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   

Berichten  
Kerstproject kindernevendienst 
31 december-Matteüs 12; 38-45 : Zie jij Gods liefde? 

Jezus is in gesprek met de Farizeeën. Ze willen een 
teken, een bewijs zien. Dan verwijst Jezus naar Jona. 
Jona zat 3 dagen in de vis. Daar ontdekte hij dat hij 
Gods redding nodig had. Jezus verwijst in het 
Bijbelgedeelte naar zijn dood en opstanding.  
Jezus is meer dan Jona. Jezus is de Messias, de 
Redder. Uit liefde voor zijn Vader en voor de mensen in 
de wereld zal Hij sterven aan het kruis en na 3 dagen 
opstaan . Alleen door Hem kan er redding plaatsvinden. 
Het symbool van Kerst, de reddingsboei heeft pas echt 
zin als deze verbonden is met het anker, het teken van 
hoop. Hoop door het werk van Jezus: het lijden en 
opstaan dat we mogen vieren met Pasen. Een anker 
geeft houvast, biedt zekerheid en vraagt om geloof. Dit 
anker is gemaakt van hout uit de zee, hout gevuld met 
Zijn liefde . Hout dat wijst naar de kribbe en van het 
kruis. 
 
HEEFT U AL GOEDE VOORNEMENS???? 
Wij hebben wel een goed idee voor U ....!!!! 
Helaas hebben wij op onze eerdere oproepen weinig 
respons gehad en Cor Leijdens gaat er toch ECHT mee 
STOPPEN per 1 januari na 34 jaar! 
Vele handen maken licht werk dus KOM OP!! Laten we 
het met elkaar gaan oplossen. Meldt u spontaan aan 
(dat vinden wij natuurlijk het fijnst) maar ook zullen wij 
mensen gaan benaderen op taken op zich te nemen. 
College van Kerkrentmeesters.  
 
 

Voorganger 
Ds. Mw C. Bartelink v.d. Dool, Pernis 
Avond:  Ds. E Bijl 

Ds. Mw .L.J. Verschoor, Oud Beijerland 

Ouderling van dienst  
Janina Lodder 0612397419 
Avond:  Hans Brand 652246 

Ina Hobbel 654382 

Diaken van dienst  
Jan  Wolfs 
Avond:  Janet Hartenberg 

Aad Hobbel 

Organist 
Jaap van Gils 
Avond: Paul Rotscheid 

 

Paaskaars Ruben de Geus Joost Luijendijk 

Lector 
Gertjan de Regt 
Avond: Arina v. Vliet 

Anneke v.d. Schee 

Beamen Priscilla de Regt en Jordi Leunisse Priscilla de Regt 

Collecten          
1e kerk 2e eindejaarcollecte 
Avond:1e kerk 2e eindejaarcollecte 

1e kerk 2e eredienst 

Collectanten 
Henk van Velzen en Anna Van Velzen 
Avond:  Gerrit de Bes  

Bert Warner en Colin van Oeveren 

Nevendienst  Rianne en Rosanne v.d. Hoek Judith van Oeveren en Lise van Velzen 

Oppas Arnoud van Velzen Liske Sieben 

Welkom 
Henk van Velzen en Coby Kolf 
Avond:  Gerrit de Bes en Frans de Vos 

Bert Warner en Guus Hartenberg 

Kerkauto Guus Hartenberg 652264 Ruud Sieben 653767 

Bloemen weg Lijnie Blaak fam. Morsink 

Koffie-in Anneke van Duin en Tonny Kleibergen Werkgroep 
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Afscheid Petra Jongekrijg 
In de kerkdienst van zondag 31 december zal Petra 
Jongekrijg als pastoraal werker/jeugd en jongerenwerk 
afscheid nemen van onze gemeente. Petra heeft een 
tijdelijk dienstverband op basis van een toegekend 
budget. Dit budget is nu op en dus nemen we volgens 
afspraak afscheid van elkaar. Petra heeft onze 
gemeente vanaf oktober 2014 gediend als pastoraal 
werker in de tijd dat onze gemeente vacant was. Zij 
heeft ons op voortreffelijke wijze bijgestaan in deze voor 
de gemeente moeilijke periode. Nadat de 
predikantsplaats weer was ingevuld is heeft Petra in 
januari 2016 een nieuw contract gekregen als pastoraal 
werker met bijzondere opdracht voor het jeugd en 
jongerenwerk. Een taak die zij ook uitstekend heeft 
uitgevoerd. Zij heeft een veranderingsproces in gang 
gezet over de plaats van de jeugd in de gemeente en in 
de eredienst. Dit ‘essentietraject’ geeft ons een basis 
waarop wij nog lange tijd kunnen voortbouwen. Petra 
bedankt namens de gehele gemeente en de 
Kerkenraad.  
 
BLUE MONDAY.................maandag 15 januari 2018 
Blue monday (depri maandag) is een naam,  gegeven 
aan een datum, voor de zogenaamd deprimerendste 
dag van het jaar. De vader van 'blauwe maandag' is de 
Britse psycholoog Cliff Arnall. Hij bedacht in 2005 dat de  
derde maandag van de maand januari, de dag is 
waarop de meeste mensen zich treurig, neerslachtig,  
of weemoedig voelen. Dit zou te maken hebben dat 
goede voornemens mislukt zijn en de vakanties ver weg 
lijken. Daarnaast zijn de dagen nog donker en is de 
maandag voor veel mensen de eerste werkdag van de 
week. Maar.................. er is een middel tegen de blue 
monday. Zaterdag 13 januari 2018 met elkaar 
erwtensoep eten,  in de Hoeksteen. Het werkt het best 
als de soep, met zoveel mogelijk mensen tegelijk 
gegeten wordt, dus breng gerust iemand mee. 
Iedereen is van harte welkom vanaf 16.00 uur t/m 19.00 
uur. De kosten zijn € 5,00 maar een extra gift is 
natuurlijk altijd welkom! De opbrengst gaat naar: De 
stichting Wijkpastoraat Rotterdam. De terreinen waar 
het Wijkpastoraat actief in is; Hulpverlening en  
Pastoraat bij crises, Huisbezoeken, Vrouwenwerk, 
Kinderwerk, Eenzaamheid, Maaltijden, Inloop en 
Armoede. Zij zien dat veel bewoners er alleen voor 
staan, hun hoofd nauwelijks boven water kunnen 
houden en/of levensvragen hebben op verschillende 
terreinen van het leven. Kijkt u ook eens op de website; 
www.stichtingwijkpastoraatrotterdam  
Https://www.facebook.com/wijkpastoraatrotterdamwest.  
Graag voor 9 januari 2018 opgeven aan Lijnie Blaak 06-
57330927 of lijnieblaak@gmail.com 
 
Sparen voor Pluspakketten 
We kunnen weer sparen voor Pluspakketten. We willen 
deze pakketten net als vorige jaren geven aan mensen 
die minder te besteden hebben. Vorig jaar konden we 
ca. 5- pakketten uitdelen. Een heel mooi resultaat. Met 
uw hulp hopen we dit jaar weer zoveel bij elkaar te 
krijgen. Spaart u weer mee? De diaconie 
 
 
Kinderconcert 
Op zaterdag 13 januari om 16.00 uur is er in de 
Dorpskerk te Westmaas een kinderconcert Dimensions 

Junior. Georganiseerd door  de Protestantse Gemeente 
Nieuwland en Gereformeerde Kerk te Strijen. Iedereen 
is van harte uitgenodigd.  
 
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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