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Berichten voor het Weekbericht inleveren voor donderdag 18.00 uur

Agenda
2 febr. Clubs

18.30 uur K@njerKidz! In de kerk
19.15 uur Spirit in de Voorhof zolder
19.15 uur Gideonsbende in de Voorhof beneden

3 febr. 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
3 febr. Wim Kleibergen
Schoonmaak Hoeksteen
Roely Warner en Liske Sieben
Rondom eredienst
Collectes van zondag
1e Kerk € 86,15, 2e Oecumene € 76,05
Aangepaste gezinsdienst € 202,05
Bloemengroet
Mw. Bouwsma
Schriftlezing zondag a.s.
1e 1 Kor 9: 16-23,  2e Brief aan Filemon

Uit de gemeente
Zieken
Jaap Dekker is eerder deze week opgenomen in het
Ikazia ziekenhuis met hartritme stoornissen.
Ikazia Ziekenhuis, Montessoriweg 1, 3083AN Rotterdam
Bedankt
Beste mensen. Bij deze willen we jullie hartelijk
bedanken voor de mooie bloemen die we hebben
mogen ontvangen, bloemen zijn van onze heer die wij
aan elkaar mogen uitdelen. Dat geeft weer een tikje
vreugde in een huis van duisternis en wij weten dan dat
er mensen zijn die aan ons denken. Nogmaals hartelijk
dank. Over de oorzaak van de ziekte van Riet zijn de

geleerden nog steeds niet eens wat de oorzaak van die
moeheid is. Haar suiker is goed en ze eet ook weer
redelijk maar ze blijft moe. Ze ligt bijna hele dagen op
bed. Groetjes van Douwe en Riet Bouwsma.
Pastorale zorg
Verzoeken om pastorale zorg kunt u melden aan
ds. Elzo Bijl, Zuidzijdsedijk 90, 3264 LJ Nieuw-
Beijerland Tel: 0186-840556

Berichten
Kerkbalans 2018
De kerkbalansvrijwilligers zijn weer op pad om bij u uw
toezegging voor Kerkbalans 2018 te vragen. Eerst om
de bekende Kerkbalansenveloppe bij u af te geven
daarna weer om uw positieve antwoord weer op te
halen. In de Kerkbalansenveloppe vindt u een brief met
folder over het werk en de begroting van onze
gemeente. Deze laatste kunt u trouwens ook op onze
website vinden. Op de bijgesloten antwoordstrook kunt
u aangeven hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen
aan het plaatselijke kerkenwerk. Deze strook in de
eveneens bijgesloten antwoordenveloppe doen voordat
de kerkbalansvrijwilliger weer bij u aanbelt. Daarmee
helpt u de vrijwilliger bij het werk dat hij of zij, ondanks
het slechte weer en duisternis, belangeloos voor onze
gemeente uitvoert. Legt u dus de enveloppe met de
antwoordstrook klaar? Bij voorbaat onze hartelijke dank!
College van Kerkrentmeesters.
Avondmaalcollecte
De diaconie wil de avondmaalcollecte van zondag 28
januari bestemmen voor het Wijkpastoraat in Rotterdam
West. Hun visie is dat ieder mens het recht heeft op een
menswaardig bestaan. Maar ze zijn zich bewust dat veel
mensen dat niet lukt. Het Wijkpastoraat is ervan
overtuigd dat zingevingsvragen voor mensen belangrijk
zijn, vanuit welke religieuze of levensbeschouwelijke

Voorganger Ds. Mw. E. Barendrecht, Steenbergen –
Dinteloord Ds. Mw. M van Doorne Wolfs, ‘t Harde

Ouderling van dienst Ina Hobbel 654382 Hans Brand 652246
Diaken van dienst Aad Hobbel Lijnie Blaak
Organist/Pianist Arnoud Hobbel Corné van Doorne
Paaskaars Thirza de Geus Tijmen Luijendijk
Lector Roely Warner Yanick Leunisse
Beamen Yanick Leunisse en Jelle v.d. Graaf Ruud en Jesper Sieben
Collecten 1e diaconie 2e catechese en educatie 1e kerk 2e wereld diaconaat
Collectanten Eddy van Holten en Huub v.d. Meer Yanick Leunisse en Justin van Oeveren
Nevendienst Jessica van Ruiven en Wendy Prooi Anita Prooi en Govert Beekman
Oppas Liske Sieben Arnoud van Velzen
Welkom Eddy van Holten en Netty van Holten Yanick Leunisse en Ria Wolfs
Kerkauto Pieter v. d. Meer 651642 Guus Hartenberg 652264
Bloemen weg Nel Groeneweg Anneke v. d. Schee
Koffie-in Ria Wolfs en Adri in `t Veld Coby Kolf en Heleen Mosselman



achtergrond ook. Wij willen de collecte aan dit doel
besteden. De diaconie
ZWO
Volgende week zondag 4 februari is de tweede collecte
bestemd voor het werelddiaconaat.
Ghanese kind slaven bevrijd uit visserijsector. In Ghana
doen kinderen, onder dwang, gevaarlijk werk in de
visserij op het Voltameer. Kinderen, vooral jongens,
worden meegelokt of meegenomen en op kleine
eilandjes in het meer, dat vier keer zo groot is als
Nederland, vastgehouden door hun slavenmeesters. Er
is geen enkele mogelijkheid om aan de grillen van hun
meesters te ontsnappen. Partnerorganisatie Challenging
Heights spoort deze kinderen op, bevrijdt hen en vangt
de kinderen tijdelijk op. In deze tijdelijke opvang worden
kinderen met intensieve psychologische hulp en
onderwijs voorbereid op een terugkeer naar hun eigen
gezin en dorp. Met de collecteopbrengst wil Challenging
Heights in 2018 realiseren dat 25 bevrijde kinderen
onderwijs krijgen en begeleiding bij hun terugkeer naar
huis.
Zangmiddag
Zaterdag 10 februari a.s. is er een zangmiddag in het
zorgcentrum "De Buitensluis". Deze middag is in
samenwerking met de kerken van Klaaswaal en
Numansdorp.
Het thema is "Libanon."
Ds. van Alphen heeft vorig jaar een studiereis gemaakt
naar het buurland van Israël de Libanon. Daar wil hij ons
graag iets over vertellen. We lezen in dit verband ook uit
de Bijbel waar de Libanon vaak [92 keer om precies te
zijn] genoemd wordt. Er is een meditatie, de
bijeenkomst begint om drie uur en zal ongeveer een uur
duren. U bent allen uitgenodigd. Hebt u geen vervoer,
wij komen u halen en brengen u ook weer thuis. U kunt
zich alleen bij mij opgeven voor vervoer op
06-12881916.
Met vriendelijke groeten Piet Reedijk.
Dialoog aan Tafel
Tegelijk met de actie Kerkbalans wordt ook de
uitnodiging voor Dialoog aan Tafel verspreid. Mis het
niet! Het thema dit jaar zal zijn: ‘Go(e)d voor elkaar’.
Onder leiding van ds. Elzo Bijl zullen we na de warme
maaltijd met elkaar in gesprek gaan rond het genoemde
thema. De avonden worden gehouden op donderdag 22
februari, dinsdag 27 februari en woensdag 7 maart. De
avonden beginnen om 18.30 uur in De Hoeksteen
(welkom vanaf 18.00 uur met een drankje). Rond 21.00
uur sluiten we af.
Op de uitnodiging bij Kerkbalans vindt u meer informatie
en kunt u zich opgeven. Op de website is de informatie
ook te vinden. Wij zullen u ook via het weekbericht op
de hoogte houden. Wij zien ernaar uit u op één van de
avonden te ontmoeten.
Het  Pastoraal Team ( Elzo Bijl, Janina Lodder, Hans
Brand, Ina Hobbel en Ageeth Verweij)
Driehoek
Half februari komt de nieuwe Driehoek weer uit. Heeft u
iets te melden stuur aub uw kopij in.
De Redactie
PCOB afdeling Cromstrijen
Op dinsdag 30 januari a.s. komt de PCOB Cromstrijen
bij elkaar in De Schaapskooi, Kerkstraat 18, Klaaswaal,
aanvang 14.00 uur. Deze middag zal een presentatie
worden gehouden door de heer Blokland. Hij is in het
bezit van een muziekinstrumentenverzameling van over

de gehele wereld, en zal hierover vertellen en ze ook
ten gehore brengen. De verwachting is dat het een
mooie muzikale middag zal worden.
U wordt hartelijk uitgenodigd om deze middag te
bezoeken, en breng gerust iemand mee. Het is goed om
als ouderen elkaar te ontmoeten in een tijd dat er veel
eenzaamheid is.
Hulp voor de Paasmiddag
Op 17 maart hopen we met elkaar een fijne Paasmiddag
te hebben in en rondom de Voorhof. We zoeken hulp
voor deze middag. Die zal zijn van 15:00 uur tot 18:00
uur, en daarna nog opruimen. U kunt zich opgeven via:
paasmiddag@hotmail.com.
Uitnodigingen voor de kinderen komen nog.
Hartelijk dank! De Paascommissie, Marieke, Maaike,
Karin en Lydia
Data voor de Koffieochtenden
21 februari in de Hoeksteen
21 maart in de Voorhof
18 april in Alerimus
20 juni in het Gemeentehuis
19 september bij Cavent
17 oktober in de Hoeksteen
21 november Pandje-20
19 december in de Hendrikshoeve
Oproep tweelingwagen
Voor een Eritrees vluchtelingengezin zijn we op zoek
naar een tweelingkinderwagen. Dit gezin is in 2016 in
ons dorp komen wonen en er zijn 12 januari jl. twee
meisjes geboren allebei wogen ze rond 4 pond. Hun
oudste dochtertje Elhana gaat eind deze maand naar
basisschool De Bron. Via Vluchtelingenwerk Hoeksche
Waard en Stichting Babyspullen hebben ze voor de
eerste tijd kleertjes en andere spulletjes gekregen. Later
zullen ze nog kleertjes krijgen in een grotere maat. Wat
zou het fijn zijn als we deze mensen aan een dubbele
kinderwagen zouden kunnen helpen. We horen het
graag.
Pluspakketten
De Plusactie om een boodschappenpakket te sparen is
deze week afgesloten. We willen u vragen om uw
zegeltjes / boekjes zo spoedig mogelijk in te leveren
zodat wij weten hoeveel pakketten we kunnen bestellen.
We willen u / jullie weer heel hartelijk danken voor het
meesparen. De diaconieën
40 dagen kalender
Over een maand begint de 40-dagentijd. Voor deze tijd
is een bijzonder mooi geïllustreerde kalender(boekje)
verschenen met voor elke dag in de tijd voor Pasen een
gedachte, een Bijbeltekst, een gedicht of nadenker ter
bezinning. De kalender is uitstekend los te gebruiken.
U kunt deze kalender gratis bestellen door het invullen
en opsturen van een bon naar Kerk in Actie (adres op
de achterkant van de bon).
Op de tafel in de hal ligt een inkijkexemplaar naast de
bestelbonnen.

Aan / Afmelden digitale weekbericht:
Ger. kerk: weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl
Herv. Kerk: weekbrief.hk@kerknumansdorp.nl
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK


