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Agenda
8 aug: Weeksluiting Buitensluis 15.15 uur:
Meerzorg afd. Voorganger dhr. P. Reedijk en
18.15 uur: 1e verdieping ds. C. van Alphen
12 aug: Gemeentevergadering over het
beroepingswerk. Aanvang 20.00 uur
12 sept: Barbecue bij de Hoeksteen
19 en 20 sept: Startweekend
9 en 10 okt: Herfstmarkt
Weekbericht kerktelefoon
8 aug. Wim Kleibergen
Schoonmaak Hoeksteen
Roely Warner en Liske Sieben

Rondom eredienst
Collectes van zondag jl.
1e Kerk € 84,10, 2e Diaconie € 74,80
Bloemengroet: Nel Steenhoven
Schriftlezing
1e Jesaja 63: 7-14,  2e Marcus 6: 45-52

Uit de gemeente
Berichten
Pastorale zorg
Verzoeken om pastorale zorg kunt u melden aan
Hans Brand, Mendelssohnstraat 27, 3281VH Tel:
652246  pastoraalteam-vz.gk@kerknumansdorp.nl
of aan Jack van den Bosch, Tel 0186-654258
scriba.gk@kerknumansdorp.nl

Gemeentevergadering.
Zoals eerder aangekondigd zal de
gemeentevergadering plaats vinden op D.V.
woensdag 12 augustus om 20.00 uur in De
Hoeksteen.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Welkom door de voorzitter.
2. Opening door ds. Bert Scholten.
3. Toelichting op de agenda van de avond door de
voorzitter.
4. Korte omschrijving van de werkzaamheden van
de beroepingscommissie door de voorzitter van de
beroepingscommissie.
5. De te beroepen predikant presenteert zich.
6. Vragen aan de te beroepen predikant.
7. Pauze - koffie/thee en persoonlijke ontmoeting.
Na de pauze verlaat de te beroepen predikant de
gemeenteavond.
8. Stemming door stemgerechtigde leden met
uitslag van deze stemming.
9. Conclusie door de voorzitter.
10. Afsluiting door ds. Bert Scholten.
Wij zijn blij dat we op deze avond de predikant aan
u mogen voorstellen. We hopen van harte dat u in
de gelegenheid zult zijn deze avond bij te wonen.
Namens de kerkenraad – Jack van den Bosch
/scriba.

Regeling mbt de verkiezing van een predikant.
Met betrekking tot dit onderwerp zijn er een aantal
zaken afgesproken en vastgelegd in onze
kerkelijke regeling.

Voorganger prop. Mw. N.J. de Vlaming, Zwijndrecht Ds. J.A Rootselaar, Poortugaal
Ouderling v. dienst Dhr. L. Mosselman 651483 Dhr. P. Bloem 655347
Diaken v. dienst Mw. A. van Velzen Dhr. J. Wolfs
Organist Aad de Roon Pianist: Arnoud Hobbel
Paaskaars n.v.t. n.v.t.
Lector Arina van Vliet Yanick Leunisse
Beamen Jan Blom Ruud Sieben
Collecten 1e t.b.v. Kerk 2e t.b.v. toerusting 1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. pit
Collectanten Bert Warner en Ronald v.d. Hoek en Eline v.d. Hoek
Nevendienst n.v.t. n.v.t.
Oppas n.v.t. n.v.t.
Welkom Bert Warner en Ton Hoffers Ronald v.d. Hoek en Frans de Vos
Kerkauto Pieter v.d. Meer 651642 Ruud Sieben 653767
Bloemen wegbrengen Anneke v.d. Schee Tonny Kleibergen
Koffie-in Arina van Vliet en Adrie in `t Veld Erna Kraal en Jaap v.d. Woude



1. De belijdende leden zijn stemgerechtigd. Tevens
zijn de doopleden, die de leeftijd van achttien jaar
hebben bereikt, stemgerechtigd. Gastleden die
formeel zijn opgenomen in de administratie worden
in dezen gelijkgesteld met de leden.
2. Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien
verstande dat niemand meer dan twee
gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen. Alleen
stemgerechtigde leden mogen gevolmachtigde
stemmen uitbrengen. De volmachten moeten
schriftelijk zijn en zijn ondertekend door de
volmachtverlener en worden van te voren aan de
kerkenraad op die avond afgegeven. De tekst voor
een volmacht kunt u (per email/telefoon/post)
aanvragen bij de scriba die u de blanco
volmachtbewijzen zal toesturen.
Namens de kerkenraad – Jack van den Bosch
/scriba.

Workshop van 19 maart 2015
Wat was het gezellig en leuk en druk tijdens de
workshop. `s Morgens om 9.30 ging het van start
en duurde tot `s avonds 10.30 uur. 48 dames van
jong tot oud, van erg handig tot wat minder handig,
zijn geweest. Maar iedereen ging dik tevreden, met
een prachtig paasstuk, naar huis. Foto's van de
workshop kunt u vinden op de website van de
kerk. Wij willen iedereen die mee gedaan heeft, om
de workshop tot een succes te maken, heel
hartelijk bedanken. Er zijn heel wat uren van
voorbereiding ingestopt, maar met veel plezier
gedaan. Met de opbrengst zijn wij erg blij € 700,00
en tellen we bij de kerst workshop € 500,00 op.
De teller voor het opknappen van de bijzaal staat
nu op € 1200,00. Dat is al mooi, maar nog lang niet
genoeg, er komen nog veel leuke activiteiten aan.
Wij houden u op de hoogte.
De werkgroep Loni, Wilna, Ageeth en Lijnie.

Proefopstelling camera
Eind vorig jaar tijdens het gemeenteberaad hebben
we met elkaar besproken dat een camera in de
kerkzaal een toegevoegde waarde heeft. Deze is
niet bedoeld om de diensten met beeld voor
iedereen op internet uit te zenden, maar op
individuele basis per luisteraar/kijker dit mogelijk te
maken, na aanvraag.
Vanaf begin augustus gaan we de camera
monteren op de achterwand naast de ingang van
de kerkzaal. Tot oktober gaan we proefdraaien met
de leden van het beamteam. De beelden die we
zullen laten zien zijn alleen die van wat er voorin
de kerkzaal plaats vindt op het podium bij de
liturgische tafel, kansel e.d. Het geluid blijft het
zelfde. Als de proef slaagt en alle techniek goed
werkt, kan vanaf oktober met een inlognaam de
diensten worden bekeken en beluisterd via
internet. Zodra alles OK is komen we met nadere
mededelingen. De huidige situatie van

meeluisteren en terug luisteren via internet blijft
dus helemaal ongewijzigd.
Meine van der Graaf en Jan Blom namens de
kerkrentmeesters.

Vrijwilligers voor de boodschappenservice
Al ruim 2 jaar hebben wij in samenwerking met een
aantal vrijwilligers een boodschappenservice voor
mensen die niet in staat zijn hun boodschappen te
doen. Door omstandigheden kunnen een aantal
vrijwilligers hun taak niet meer uitvoeren. Wij zijn
op zoek naar vrijwilligers die op woensdagmiddag
kunnen helpen met het klaarmaken van de
boodschappen. Het gaat om ongeveer twee uur
per 4 weken.
Dit mooie project zorgt ervoor dat de kosten van de
boodschappen voor deze mensen beperkt kunnen
blijven.
Wilt u meedoen, dan kunt u zich opgeven voor dit
project per telefoon 0186-651281 of per e-mail
blaak@plussupermarkt.nl

Driehoek
Medio augustus komt de nieuwe Driehoek weer uit
voor de maanden sept. okt en nov. Kopie kunt u
inleveren tem 8 aug a.s. We hopen veel kopie te
ontvangen.
Redactie Driehoek

Informatie over onze kerk zie ook:
www.kerknumansdorp.nl/gereformeerdekerk
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK


