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Vandaag 22 maart Aanvang 9.30 uur Volgende week 29 maart
5e zondag veertigdagentijd 6e zondag veertigdagentijd
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Inleveren berichten voor Weekbericht tot donderdag 18.00 uur
Weekbericht per e-mail ontvangen? Meld u aan via weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl

Agenda
Weekbericht kerktelefoon
28 mrt. Arina van Vliet
Schoonmaak Hoeksteen
Agatha v.d. Meer en Roely Warner
Rondom eredienst
Collectes
1e Kerk € 101,21 2e Diaconie € 88,55
Zending jan/febr. € 101,06

Schriftlezing
1e: Psalm 1 (Bijbel in gewone taal), 2e: Marcus 1: 40-45

Uit de gemeente
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,
Tel 0186-654258. E-mail: scriba.gk@kerknumansdorp.nl

Liturgisch stuk
Vijfde zondag van de veertigdagentijd:
We zien hoe de handen tegen elkaar liggen,
nadenkend, bezinnend. De korenaren en de
graankorrels verwijzen naar de parabel die Jezus
vertelt. Graan dat valt in de aarde en sterft brengt veel
vrucht voort Leven verliezen, leven vinden God, wij
bidden help ons te bezinnen op wat leven geeft...."

Paasproject Kindernevendienst
Johannes 12: 20-33

De graankorrel
Jezus vertelt hoe veel hij moet loslaten: Als een
graankorrel die in de aarde valt en sterft, zo zal ook
Jezus zijn leven loslaten. Juist dan gaat het nieuwe
leven groeien.

Kaarten voor Mali
Wilt u zondag mee de kaarten tekenen die dan klaar
liggen. Deze kaarten zijn bestemd voor onze militairen
die gelegerd zijn in Mali. De aalmoezenier zal de
kaarten uitdelen tijdens de dienst die daar met Pasen
gehouden wordt.
Namens de diaconie

Ongewone kerkdienst van @HOME
Zondag 29 mrt. jeugddienst 12+ Door afnemend
kerkbezoek en leegstand van ‘de Haven’ heeft de
jeugdgroep besloten de kerk ‘te koop’ te zetten.
Kom zondag 29 maart om 10 uur voor een rondleiding
en bezichtiging. Laat u meenemen in de vele
mogelijkheden van dit mooie gebouw; de makelaars
vertellen u daar graag meer over.
EN… zij horen graag welke mogelijkheden u ziet voor
dit kerkgebouw.
Laat u meenemen, verrassen. Kom luisteren en
meepraten tijdens deze bijzonder (on)gewone dienst!
Voor meer informatie zie website: gereformeerde kerk
Strijen. Tot ziens!
Het @HOME - team

Voorganger Ds. M.M. Kwant, Bodegraven Ds. W.G. De Wit, Barendrecht
Ouderling v. dienst Dhr. J. v.d. Bosch 654258 Dhr. H. Brand 652246
Diaken v. dienst Mw. L. Blaak Mw. A.v. Velzen
Organist Jaap Dekker Chris Melles
Paaskaars Esmee v.d. Hoek Anna v. Velzen
Lector Gertjan de Regt Anneke v.d. Schee
Beamen Gertjan de Regt Ruud Sieben
Collecten 1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. diaconie 1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. Totale werk
Collectanten Aad Hobbel en Annick v.d. Graaf Henk van Velzen en Lise van Velzen
Nevendienst Rianne v.d. Hoek en Jelle v.d. Graaf Judith van Oeveren en Yara Meman
Oppas Lenny van Velzen Saskia Luijendijk
Welkom Aad Hobbel en Ria Wolfs Henk van Velzen en Guus Hartenberg
Kerkauto Pieter v.d. Meer 651642 Martin Luijendijk 680757
Bloemen wegbrengen Nel Groeneweg Anneke v.d. Schee
Koffie-in Nel Berkman en Judith van Oeveren Janet Hartenberg en Coby Kolf



ZWO
Volgende week zondag 29 maart is de tweede collecte
bestemd voor het werelddiaconaat (40dagentijdcollecte
Kerk in Actie) Chompa woont in het islamitische
Bangladesh. Christenen horen hier tot de allerarmste
bevolkingsgroep. Ze moeten rondkomen van minder
dan een euro per dag. Een onmogelijke opgave. De
kerk in het district Mymensingh (MCCP) in Bangladesh
heeft de Taizebroeders gevraagd om de Christenen in
de jonge Baptistenkerkjes te ondersteunen. MCCP,
partner van Kerk in Actie, steunt de kerken door het
geven van onderwijs en vaktrainingen. Hierdoor worden
de gemeenteleden onafhankelijk. Zoals Chompa die van
MCCP een naaicursus aangeboden kreeg. Ze verdient
nu genoeg geld met haar naaimachine om te studeren.
Zo kunnen ze een leven leiden boven de armoedegrens.
Met de collecte steunt u het werk van MCCP in
Bangladesh en andere werelddiaconale projecten van
Kerk in Actie.
Bericht van de catechese
De bijeenkomst van april is een week later dan
gebruikelijk. Wij gaan verder met het thema #falen op 15
april om 19 uur. Vanuit de maart catechese:
Gevolg falen is te klein denken over jezelf. God denkt
nooit klein over mij!
#falen#catechesehoeksteen#maart2015
Petra Jongekrijg
The Passion 2015
Op donderdag 2 april zal de Passion plaats vinden in
Enschede, de live registratie wordt uitgezonden om
20.25 uur. Wij als pastoraal team willen u als gemeente
wederom weer van harte uitnodigen om deze live
uitzending gezamenlijk te kijken op groot scherm. Dus
aansluitend na de avonddienst de uitzending/vertoning
van de The Passion 2015 in de Hoeksteen, samen
kijken genieten en het verhaal met elkaar delen. Wij
zorgen voor koffie en een drankje en een hapje voor en
na de uitzending. Dit is een mooie gelegenheid om uw
bekenden uit te nodigen en samen met hen de Passion
2015 te kijken in onze gemeente de Hoeksteen.
Het pastoraal team, Petra Jongekrijg en Peter Bloem
Beroepingswerk
Op 4 maart heeft de beroepingscommissie vergaderd.
Belangrijkste agendapunt was de advieslijst van de
Protestantse Kerk met namen van mogelijk te beroepen
predikanten.
Afgesproken is een ‘groslijst’ te maken van geschikte
‘kandidaten’. Hier zal de komende maand aan worden
gewerkt. Tevens is een vooraf opgestelde vacature
advertentie besproken en vastgesteld. Deze advertentie
is geplaatst op de vacature site van de PKN en op de
site van Reliwerk. Gemeenteleden kunnen nog tot en
met 8 april namen doorgeven van door hen geschikt
geachte predikanten. Deze opgaven kunnen gericht
worden aan de scriba of aan de secretaris van de
beroepingscommissie:
beroepingscommissie.secr.gk@kerknumansdorp.nl
De beroepingscommissie vergadert weer op 8 april
2015. Op onze website is onder <Beroepingswerk>
meer informatie te vinden en zijn ook de beide
advertenties te bekijken.
Christine van der Raaf/secretaris beroepingscommissie
PCOB afdeling Cromstrijen
Paasviering in Cromstrijen.
Ds. G.J. (Gerda) van den Berg uit Schiedam staat met
ons stil bij de Pesach Joods Messiaanse sederviering.

Wanneer U interesse heeft om deze viering met ons
samen te beleven bent U hierbij van harte uitgenodigd.
Datum : dinsdag 24 maart 2015 Aanvang : 14.00 uur,
zaal open 13.30 uur Locatie : DE SCHAAPSKOOI,
Kerkstraat 18 te Klaaswaal.
U en Uw gasten zijn hierbij van harte welkom.
Voor informatie: Johan van Antwerpen, tel.: 654361
Hulp gevraagd
De stille week commissie vraagt of er mensen zijn die
ons willen helpen met het vouwen van de
liturgieboekjes. Woensdagmorgen 25 maart gaan we
vouwen. Om 10:00 uur in de Hoeksteen. Hoe meer
mensen even kunnen helpen, hoe sneller we weer klaar
zijn! Helpt u ook even mee?
Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die een stukje
zouden willen lezen tijdens de stille zaterdag dienst op 4
april. U kunt zich daarvoor opgeven bij iemand van de
stille week commissie.
Ina Hobbel, Arina van Vliet en Marion Warner
Paaszang in “De Buitensluis”.
Zingen op Paasmorgen 5 april aanvang 7.30 uur
Dit mag u van ons gerust in uw agenda zetten.
Mogelijk hebt u de foto’s van de Kerstzang gezien.
Die zijn de stille getuigen van hoezeer dit zingen door
de bewoners en personeel wordt gewaardeerd. Ze
rekenen ook nu weer op uw komst. En...u weet het, een
uitgebreid ontbijt als dank staat rond 8.30 uur weer voor
u klaar. Tot zondag 5 april 7.30 uur bij de receptie.
Namens IC en bewoners.
Bericht van de GHJR
Vooraankondiging: Op donderdag 9 april a.s. houdt de
GHJR haar algemene vergadering. Deze vergadering
stond oorspronkelijk in de agenda voor 1 week later,
echter is verschoven. Na de opening en korte
behandeling van enige agendapunten willen wij de rest
van de avond met elkaar in discussie gaan over het
onderwerp: “Toekomst van het jeugdwerk te
Numansdorp”. Aan de hand van een aantal stellingen
willen wij eerst in kleine groepjes discussiëren.
Vervolgens willen wij de resultaten met elkaar delen.
Deze avond staat open voor iedereen, we hopen je
graag te ontmoeten, vertel het voort.
Datum: donderdag 9 april a.s. Aanvang: 20:00 uur
Locatie: De Voorhof. In verband met de voorbereiding
vernemen we graag zo spoedig mogelijk of je aanwezig
bent. Een korte reactie aan het e-mail adres:
ghjr@kerknumansdorp.nl volstaat.
Uitdaging: heb je zelf een stelling/onderwerp waar je
over wilt nadenken? Laat ons dit dan weten.
Met vriendelijke groet, Welma van der Ree en Adri de
Kwaadsteniet
Paasmiddag 2015 ->Pinstermiddag 2015
Beste jongens en meisjes, beste ouders,
Dit jaar zal er geen Paasmiddag maar een
Pinkstermiddag zijn. Op zaterdagmiddag 23 mei hopen
we met heel veel jongens en meisjes een hele leuke
middag te hebben, met een afsluitende maaltijd.
Verdere info volgt t.z.t via de weekbrief en een
uitnodiging op school. Noteer vast de datum:
zaterdagmiddag 23 mei 2015!
Voor de middag zoeken we nog hulp, als je wilt
meehelpen of meer informatie wilt, kan dat via
onderstaande contactpersonen of via email:
pinkstermiddag@hotmail.com.
Hartelijke groet,
Debbie, Karin, Maaike, Marieke, Marlies en Lydia


