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Agenda 
Weekbericht kerktelefoon 
6 sept. Fam. A.J. Hartenberg   
Schoonmaak Hoeksteen   
Adrie Leijdens en Annie Gillisse 
 
Rondom eredienst 
Schriftlezing 
Lezing: Matt. 6: 24-34 en Matt. 11:25-30  
Collectes van zondag jl. 
1e Kerk €  73,72, 2e Toerusting € 65,45 
Bloemengroet van zondag jl. 
Fam. M. Groeneweg 
 
Uit de gemeente  
Even een berichtje  
Na vier chemokuren via infuus in het ziekenhuis 
moest ik hiermee stoppen. De uitzaaiingen in de 
lever zijn nu stabiel. Ik krijg nu een chemo-
hormoonkuur via injecties. Deze krijg ik omdat ik in 
het verleden goed heb gereageerd op 
hormoontherapie. De injecties worden thuis 
gegeven door verpleegkundigen. Dit is heel fijn 
omdat ik dan niet elke keer naar het ziekenhuis 
moet. Nu moet ik weer energie opbouwen. Pas op 
8 oktober moet ik weer voor controle nar het 
ziekenhuis. De vele reacties uit de gemeente 
geven mij kracht en moed. 
Hartelijke groet, Anneke Brand. 

Berichten   
Pastorale zorg  
Verzoeken om pastorale zorg kunt u melden aan 
Hans Brand, Mendelssohnstraat 27, 3281VH 
Numansdorp. Tel:0186-652246 email: 
pastoraalteam-vz.gk@kerknumansdorp.nl of aan 
Jack van den Bosch, Goudvink 17, 3281 RH 
Numansdorp. Tel 0186-654258. E-mail: 
scriba.gk@kerknumansdorp.nl  
Mededeling kerkenraad  
Het verheugt de kerkenraad dat de heer J. Blom, 
Kolgansplaats 14, 3281JB Numansdorp, het ambt 
van ouderling-kerkrentmeester heeft aanvaard. In 
deze morgen vindt zal de bevestiging plaats. 
Beste gemeenteleden  
Zoals u misschien wel weet heeft onze gemeente 
een website, maar sinds 2013 gaf deze website 
enige problemen. Onze website was namelijk erg 
verouderd en was aan vernieuwing toe. De huidige 
webbeheerder wilde ons wel helpen maar door tijd 
gebrek was dit niet mogelijk. We zijn vervolgens op 
zoek gegaan naar een andere webbeheerder en 
die hebben we gevonden. De diensten van de 
website zijn nu bij Stefan Frerichs ‘Go with IT’ 
onder gebracht. Met behulp van hem hebben we 
een nieuwe website ingericht en na veel werk is 
deze nu klaar. Vanaf 1 september  willen wij u 
aanbevelen om deze nieuwe website vaak te 
bezoeken. De website is te vinden onder 

Voorganger Ds. M. den Bakker  Drs. P.M. Van Dam, Houten  
Ouderling v. dienst Dhr. J. v.d. Bosch (654258)  Dhr. H. Brand (652246)  
Diaken v. dienst Dhr. J. Wolfs  Mw. J. Hartenberg  
Organist J. den Hoedt  Jaap van Gils  
Paaskaars Eline v.d. Hoek  Noah Bloem  
Lector Liske Sieben  Welma van de Ree  
Beamen Jan Wolfs  Aad Meijer  
Collecten          1e tbv de kerk, 2e tbv de eredienst  1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. missionair werk  
Collectanten Kees Jan Vogelaar en Eline v.d. Hoek  Janet Hartenberg en Colin van Oeveren  
Nevendienst  Rianne v.d. Hoek en Govert Beekman  Desiree Bloem en Ben van Velzen  
Oppas Lia v.d. Meer  Arnoud van Velzen  
Welkom Kees Jan Vogelaar en Rianne v.d. Hoek  Janet Hartenberg en Frans de Vos  
Kerkauto Pieter v.d. Meer (651642)  Guus Hartenberg (652264) 
Bloemen wegbrengen Janet Hartenberg  Tonny Kleibergen  
Koffie-in Arina  v. Vliet en Coby Kolf  Christina v.d. Raaf en Marlies de Geus  



www.kerknumansdorp.nl. Er zijn een aantal nieuwe 
onderdelen aan toegevoegd zoals collectebonnen 
bestellen en dagteksten. Veel vertrouwde 
onderwerpen, zoals nieuws, gedichten en de beam 
presentatie zijn nog steeds op de nieuwe website 
te vinden. Voor het beluisteren van de live 
kerkuitzending zondags deze staat op de nieuwe 
website. Tijdens de koffie-in van 31 augustus willen 
wij u de nieuwe website laten zien. Neem een kijkje 
op de nieuwe website en we vernemen graag wat 
u er van vindt.  
Met vriendelijke groet, het web team. 
Samenstelling moderamen  
Het aantal moderamen leden zal door het vertrek 
van Marjo den Bakker te klein worden. De 
kerkenraad is verheugd dat Petra van der Haar en 
Hans Brand willen toetreden tot het moderamen. 
Dit betekent dat het moderamen nu bestaat uit: 
Marjo den Bakker – predikant (tot 1 september) , 
Leo Mosselman – waarnemend voorzitter 
kerkenraad en secretaris van pastoraal team, Jack 
van den Bosch – scriba kerkenraad en 
penningmeester CvK, Petra van der Haar – 
ouderling mbt ouderen- en wijkpastoraat, Jan 
Wolfs – diaconie en Hans Brand- voorzitter 
pastoraal team.  
Banketbakkers gevraagd  
Wie heeft er tijd, zin en gelegenheid om 
iets lekkers te bakken voor bij de koffie na 
de afscheidsdienst a.s zondag 14 sept.? Cake, 
koek, taart, alles is prima.........Aub opgeven voor 
12 sept. bij Loni: 06 43026978 of Ageeth: 0186 
848851/06 16789163 
PS als iemand een thermoskan te leen heeft, 
graag! Voorzien van naam mag u de 
kannen neerzetten in de keuken, deze gebruiken 
we dan ook voor na de afscheidsdienst..... 
Afscheid Marjo den Bakker  
14 September a.s. hopen we met een feestelijke 
dienst afscheid te nemen van onze predikante 
Marjo den Bakker, die fulltime in Roosendaal gaat 
werken. 
Als aandenken aan haar tijd in Numansdorp willen 
wij haar namens de gemeente, een cadeau 
aanbieden. Als u en jullie hieraan mee willen doen, 
verzoeken wij jullie bijdrage in de bus op de tafel in 
de hal te deponeren, af te geven aan één van ons 
of over te maken op NL21RABO0347425062 t.n.v. 
BP van der Ree onder vermelding van: afscheid 
Marjo. Graag voor zondag 7 september. 
Janny de Bes, Anneke vd Schee, Welma vd Ree 
Startweekend 20 en 21 september   
Thema: Vieren en Verbinden  
Nog 3 weken….  Dan begint het Startweekend. 
Samen beginnen we het nieuwe seizoen. Op 
zaterdag is er een kindermiddag van 15.30 tot 
18.30 uur in de Voorhof. We gaan met de kinderen 
op zoek naar mensen uit HET BOEK  en daarna 
lekker patat eten! Op zondag willen we 
voorafgaande aan de Startdienst weer eerst met 

elkaar ontbijten! Met elkaar eten verbindt!  Dat 
hebben we vorig jaar ervaren. En natuurlijk is er na 
de dienst weer gezellig koffiedrinken. 
Samen ontbijten?  
Geef u op bij Pieter en Elles van der Meer:  
Email: vandermeerbos@kpnplanet.nl / Tel: 651642 
Meedoen met de kindermiddag? 
Geef je op bij Thea IJdo:  
Email: thea.ijdo@gmail.com 
We hopen u en jullie te ontmoeten! 
De Startcommissie: Pieter en Elles van der Meer, 
Marieke de Graaf, Thea IJdo 
Vijfentwintigjarig ambtsjubileum . 
De Gereformeerde Kerk Numansdorp heeft een 
uitnodiging ontvangen voor het 25-jarig 
ambtsjubileum van ds. Hilde van der Zwaag – 
Visscher. Er is een kerkdienst op zondag 21 sept. 
2014 om 10.00 uur in de Sint Maartenkerk te 
Gendringen. Het kleinkoor Vocaliste o.l.v. Gerrit te 
Lindert zal aan deze dienst meewerken. Wij 
worden van harte uitgenodigd voor deze feestelijke 
kerkdienst. Komt u van ver, dan kunt u voor de 
dienst koffie drinken in "De Gent" (tegenover de 
kerk), Ds. Van Dorpstraat 1, 7081 BD Gendringen. 
Na de dienst komen we opnieuw in "De Gent" bij 
elkaar en kunt u onze predikant met haar 
ambtsjubileum feliciteren.  
Namens de kerkenraad van de Protestantse 
Gemeente te Gendringen - Bontebrug,  
Om vast in de agenda te zetten  
In het kader van de activiteiten rondom het 
jaarthema ‘met hart en ziel geloven’ zullen we op 
zondag 26 oktober a.s., na de dienst, de film ‘As it 
is in heaven’ draaien. In de pauze wordt voor een 
lunch gezorgd. Te zijner tijd volgen nadere 
berichten. 
Hans Brand / Pastorale Team 
Hebreeuws voor beginners - 6 lesavonden  
Heeft u altijd al interesse gehad in de Hebreeuwse 
taal, de Bijbeltaal? Dan is dit uw kans om in eigen 
omgeving een korte cursus hierover te volgen! 
Zonder voorkennis kunt u meedoen. Studiehuis 
Reshiet stelt zich ten doel om voor ieder het 
Hebreeuws en de daaraan nauw verbonden 
levensstijl en wijze van denken bekend en 
toegankelijk te maken. Na het volgen van deze 
cursus bent u in staat, Hebreeuwse woorden te 
lezen en een Hebreeuws woordenboek te 
gebruiken. Zo kunt u eventueel zelfstandig een 
begin maken met het lezen van de Bijbel in de 
originele taal. De cursus start op 15 sept. 2014 te 
’s-Gravendeel en kost € 85,00 per persoon. De les 
duurt van 20.00 - 22.00 uur. 
Voor informatie en opgave kunt u terecht bij de 
cursusleiding: Conny de Ronde, tel. 0186 - 602489 
of bderonde@online.nl  
Informatie over onze kerk zie ook:   
www.kerknumansdorp.nl/gereformeerdekerk   
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK 


