
Weekbericht          

Jaargang 21 nummer 43 
25 okt. 2015 – 1 nov. 2015 
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Oogstdienst   
       14.30 uur Bevestiging en  
      intrede dienst van Ds E. Bijl 

Kaarten        Wilna 
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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 
31 okt. 14.30 uur  P.G. afdeling, 15.15 uur 
Meerzorg afdeling voorganger dhr. P. Reedijk 
Zaterdagavond  18.15 uur weeksluiting 1e 
verdieping voorganger dhr. P. Reedijk 
Weekbericht kerktelefoon 
31 okt. Fam. A.J. Hartenberg 
Schoonmaak Hoeksteen  
Priscilla de Regt en Liske Sieben 
Rondom eredienst 
Collectes van zondag jl. 
1e Kerk € 94,75, 2e  Werelddiaconaat € 118,30   
Bloemengroet 
Anneke Brand 
Schriftlezing 
1e Jesaja 58: 1 – 10, 2e Mattheus 20: 1 - 16 

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   
 
Van de kerkenraad 
Na bevestiging en intrede van Elzo Bijl op 1 
november a.s. zal Petra Jongekrijg voor een 
beperkt aantal uren verbonden blijven aan onze 
gemeente. Na overdracht van de lopende zaken 
zal Petra zich  met jeugd en jongerenwerk en de 
ontwikkeling daarvan gaan bezig houden. Zowel 
kerkenraad als de kerkrentmeesters hebben 
besloten dat het legaat dat we hebben ontvangen 
begin 2015 voornamelijk voor de gemeenteopbouw 
- waaronder deze jeugd en jongeren activiteiten - 
zal worden gebruikt. Op deze manier kunnen voor 
een aantal jaren deze extra uitgaven worden 
gefinancierd. De details van het werk, aantal uren 
etc zullen met Elzo en Petra in de komende 

Voorganger Ds. G.J. Robbemond, Oud Beijerland 
Ds. F. Renes, Puttershoek 
Middag:  Mw Ds. R van Selm, PG 
Nieuwland en Ds. E Bijl 

Ouderling v. dienst Dhr. L. Mosselman 651483 
Dhr. P. Bloem 655347 
Middag: Dhr. J. van den Bosch 

Diaken v. dienst  Dhr. J. Wolfs 
Mw. J. Hartenberg 
Middag: Mw. J. Hartenberg 

Organist Chris Melles 
Jaap van Gils 
Middag: Jaap van Gils en 
Blazersensemble olv. Nico v Vliet 

Paaskaars Esmee vd Hoek Tijmen Luijendijk 

Lector Yanick Leunisse Arina van Vliet 

Beamen Gertjan de Regt Ronald v.d. Hoek 

Collecten          1e t.b.v. Kerk 2e.t.b.v. Hervormingsdag 1e t.b.v. Kerk 2e t.b.v. Zending 

Collectanten Henk van Velzen en Lise van Velzen Ton Hoffers en Annick v.d. Graaf 

Nevendienst  Rianne v.d. Hoek en Elianne Cazander Lenny van Velzen en Paul Sieben 

Oppas Rianne v.d. Hoek Desiree Bloem 

Welkom Henk van Velzen en Heilke Buitenlaar Ton Hoffers en Nel Berkman 

Kerkauto Ruud Sieben 653767 Martin Luijendijk 680757 

Bloemen wegbrengen Anneke v.d. Schee Lijnie Blaak 

Koffie-in Marlene Bos en Coby Kolf Anneke van Duin en Marlies de geus 
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maanden worden afgesproken. Jack van den 
Bosch / scriba. 
 
Oogstdienst Collecte 2015 
Op 1 november 2015 vieren we weer de 
Oogstdienst. Zoals gebruikelijk collecteren we op 
die zondag voor een speciaal doel. Het doel staat 
deze keer in het teken van de DUURZAAMHEID ! 
Alle ramen van ons kerkgebouw, te beginnen met 
die in de bij-ruimten willen we voorzien van 
isolerende beglazing. Gezien het glasoppervlak  is 
dat een forse investering. Het gebruik van een 
kerkgebouw en de bijbehorende zalen is natuurlijk 
heel anders dan van een woonhuis, dus zal de 
terugverdientijd langer zijn.  Maar in het kader van 
de duurzaamheid willen dit in de komende jaren 
toch gaan te realiseren. De opbrengst van deze 
Oogstcollecte willen we dus gebruiken voor het 
bovenstaande doel. Wij hopen dat u  daarom dit 
jaar met gulle hand deze collecte zal gedenken! 
Ook bank en giro overschrijvingen voor deze 
Oogstcollecte zijn van harte welkom op 
banknummer NL57FVLB 022.53.91.198   t.n.v. de 
Gereformeerde Kerk van Numansdorp onder 
vermelding van “Oogstcollecte 2015”. Bij voorbaat 
onze dank! College van Kerkrentmeesters 
 
Kopie voor de Driehoek 
In november komt de Driehoek Advent uit. Als u 
kopie hebt voor deze uitgaven wilt u die dan 
aanleveren voor 9 november. We hopen op veel 
kopie. Groeten, De redactie. 
 
Geloof en Dialoog  
In onze zoektocht naar het medicijn tegen keuze 
stress gaan we deze keer met Hebreeën 2 aan de 
gang. We worden aangemoedigd “op koers” te 
blijven. Ook als ons levensscheepje lekker gaat....., 
liggen we nog wel op koers? Als u of jij met ons 
mee wilt praten ben je van harte welkom, meld het 
even aan Welma dan zal zij het hoofdstuk  
kopiëren. Datum: dinsdag 3 november 
Tijd: vanaf 19.45 uur Adres: Greet Morsink, 
Griegstraat 7 
 
ZWO 
Volgende week zondag 1 november is de tweede 
collecte bestemd voor de zending. Vandaag reizen 
we voor de collecte naar het verre oosten, naar 
Thailand. Slechts 1 procent van de Thaise 
bevolking is christen. Christenen zijn een kleine 
minderheid te midden van een overwegend 
Boeddhistische samenleving, doorspekt met het 
geloof in geesten en voorouders. Voor 
voorgangers van deze Kerk is er gelukkig een 
eigen theologische opleiding, de faculteit 
McGilvary. Hier studeren niet alleen toekomstige 
predikanten uit Thailand,maar ook uit naburige 
landen als Laos,Myanmar, Cambodja,Bhutan of 
Nepal. McGilvary is voor hen een aantrekkelijke 

opleiding,omdat deze een hoger niveau aanbiedt 
dan in hun eigen land en ook een variant in het 
Engels aanbiedt. Zo hoeven ze niet naar Amerika 
of Europa, maar kunnen in hun eigen regio 
studeren. Kerk in Actie steunt niet alleen de 
theoloog Hendrie van Maanen, maar ook vijf 
talentvolle studenten die de kans krijgen om met 
een beurs van Kerk in Actie een theologische 
opleiding te volgen. 
 
Dankdag voor gewas en arbeid 
Al jaren is het in onze gemeente de gewoonte om 
met Dankdag onze gaven, onze oogst, te delen 
met gemeenteleden door middel van een fruitactie. 
Vanuit de diaconie hadden wij de vraag of deze 
actie nog wel in de behoefte voorziet. Het fruitbakje 
gaat naar gemeenteleden en niet-gemeenteleden 
waarvan de diaconie weet dat zij een opkikker 
verdienen, en standaard naar gemeenteleden die 
een fruitbakje krijgen vanwege hun leeftijd. We 
krijgen steeds vaker te horen dat het niet nodig is. 
De diaconie heeft daarom besloten om met ingang 
van dit jaar de fruitactie een andere invulling te 
geven. Een aantal fruitbakjes zal nog wel bezorgd 
worden, de verantwoording hiervan ligt bij de 
diaconie. Vervolgens willen we u vragen uw 
dankbaarheid voor de oogst te laten blijken door 
uw gaven te schenken aan de voedselbank. 1 
november zal er een boodschappenkar in de kerk 
staan waarin u uw levensmiddelen kunt 
deponeren. De voedselbank heeft behoefte aan 
houdbare levensmiddelen. In de boodschappenkar 
zal ook een pot staan voor een financiële bijdrage, 
waar de diaconie levensmiddelen voor zal kopen. 
We hopen dat iedereen zich kan vinden in deze 
andere manier van delen. Namens uw diaconie 
 
Bericht van het Verjaardagsfonds 
Na het legen van de collectebussen van het 
Verjaardagsfonds en het tellen van de inhoud, 
kwamen we uit op de mooie opbrengst van 
€1312,85. Dit bedrag zal ten goede komen aan de 
herinrichting van de  bijzaal van onze kerk.  
Namens alle medewerkers van het 
Verjaardagsfonds, waarvan sommigen, door weer 
en wind, al meer dan 40 jaar bij u langskomen, 
danken we u hartelijk voor uw bijdrage. We hopen 
u in het komende jaar opnieuw te bezoeken in de 
tijd rondom uw verjaardag om de bussen weer te 
vullen. Vriendelijke groet, Andrina Monster 
 
Klus ochtenden 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de klus 
ochtenden van 7 en 14 november van 08.30 uur tot 
ongeveer 12.30 uur. De tuin moet winterklaar 
gemaakt worden. Assisteren bij het vergroten van 
de fiets parkeerplaats. Verder nog wat klusjes in en 
om het kerkgebouw. De achter plaats is aan een 
schoonmaak beurt toe. Graag aanmelden via  het 



whiteboard in de hal van de Hoeksteen of stuur 
een mail naar info.gk@kerknumansdorp.nl. 
Wij hopen op veel vrijwilligers zodat vele handen 
het werk verdelen in onze gemeente. Cor Leijdens 
en Jan Blom 
Gezocht stoeptegels  
Heeft u of weet u nog ergens stoeptegels te liggen 
wij hebben er nog heel wat nodig om het 
fietsstalingplek te kunnen vergroten. 
Opgave met maat en aantal bij Cor leijdens of per 
mail inf.gk@kerknumansdorp.nl Cor Leijdens en 
Jan Blom 
 
Zaterdag 7 november FOEG 
FOEG staat voor Film, Ontmoeten, Eten en 
Gezelligheid. Zaterdag 7 november wordt een film 
getoond met 5 Oscar nominaties voor o.a. de rollen 
van Johnny Depp en Juliette Binochie. Deze film 
gaat over liefde, verleiding en een bonbon toe. Om 
16.00 uur start de film, een half uur van te 
voren(vanaf 15.30uur) is er gelegenheid om iets te 
drinken en voor een praatje. Na de film eten we 
gezamenlijk. Op deze manier is er alle tijd en 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en voor 
gezelligheid. Iedereen tussen 12- 88 en ouder is 
van harte welkom in de ‘De Hoeksteen’ 
Roerdompsingel 104 Numansdorp. 
 
Kerk voor Jou 
'Kerk voor jou' is een jeugddienst die door en voor 
de jeugd vanaf 12 jaar wordt georganiseerd. 
Zondagmiddag 8 november a.s. is er weer een 
“Kerk voor Jou” dienst. Dit keer is het thema: "Haal 
eruit wat erin zit" Wil je een goed verhaal horen, 
kom dan 8 november a.s. naar de Gereformeerde 
Kerk. De dienst begint om 17.00 uur en zal worden 
voorgegaan door  Ds. Elzo Bijl. Uiteraard is 
iedereen, zowel jong als oud, van harte welkom. 
Namens de KvJ-commissie: Arnoud van Velzen, 
Jacintha van der Mark, Anne-Marie en Edwin 
Mallegrom 
 
Welkom bij bijzondere jongerendienst in Strijen 
Op zondag 1 november komt zanger/ 
liedjesschrijver/ entertainer Rob Favier weer naar 
Strijen om een jongerendienst te verzorgen in de 
Gereformeerde Kerk. Rob Favier heeft een geheel 
eigen manier van voorgaan: een mengeling van 
prediking en liedjes die zeer herkenbaar zijn en 
waarbij het humoristische aspect niet zelden een 
rol speelt. Toch doet dat geen afbreuk aan de 
diepe inhoud van zijn woorden: het zoeken naar 
datgene wat echt waardevol is. Vanuit het Grote 
Nieuws van God ontdekken wat we daarmee 
kunnen in het dagelijks leven, een plaatsje vinden 
als gelovig mens in de huidige maatschappij. 
Rob Favier verspreidt een ontspannen sfeer om 
zich heen. Daarom kan iedereen zich op z’n gemak 
voelen, of je nu randkerkelijk bent of juist alle 

diensten afloopt. De aanvang is 10 uur en iedereen 
is van harte welkom aan het Spui 12 in Strijen. 
 
Kerkradio luisteren 
Via de Lucas ontvanger en de computer is het 
mogelijk om de kerkdiensten te blijven beluisteren 
zonder te hoeven in te loggen, er zijn wat 
opmerkingen geweest over de kwaliteit van het 
geluid, we hebben wat instellingen veranderd en 
denken dat de kwaliteit verbeterd is. Heeft u na 
zondag nog opmerkingen neem dan contact op 
met Jan Blom of mail naar 
info.gk@kerknumansdorp.nl 
 
Kerk TV 
Na een lange periode van voorbereiding en hulp 
van Dajong computers uit Barendrecht is de kerk tv 
uitzending opgestart. We hebben afgelopen 
zondag de eerste test uitzending gehad.  Nu 
worden alle kerkdiensten ook uit gezonden via kerk 
TV.  Vanaf nu kan een ieder die een account 
aanvraagt via kerkdienstgemist.nl kerk TV 
bekijken, maar u moet dan wel eerst een account 
aanvragen. Na uw aanvraag krijgt u binnen enkele 
dagen een bevestiging. Het kijken en gelijk 
luisteren kan via een smart TV, Android tablet, 
iPad en mobiele telefoons. Er is voor de Android 
tablet en mobiele telefoon een app binnen te  halen 
via de Google store, dit is hetzelfde van toepassing 
voor  de iPad en IPhone in de App store. U kunt 
natuurlijk ook via uw computer of laptop kijken en 
luisteren. Met uw aangemaakte account kunt u dan 
Kerk TV kijken. Mocht er hierover nog vragen zijn 
neem dan contact op met jan Blom of mail 
info.gk@kerknuamsdorp.nl. 
 
Camera bedienen 
We zoeken nog een aantal vrijwilligers die bij 
toerbeurt de camera willen bedienen, jongeren 
vanaf 15 jaar zijn ook van harte welkom, na een 
inwerk periode kunnen jullie zelfstandig de camera 
bedienen. Op gaven bij Jan Blom en of via mail 
info.gk@kerknumansdorp.nl 
Adventconcert “Festival of Lessons and 
Carols” in Zwijndrecht!  
Op D.V. 28 november bent u van harte welkom in 
de Oude Kerk te Zwijndrecht om te luisteren naar 
een concert van ROV Psallite Deo. Deze bekende 
oratoriumvereniging o.l.v. dirigent Arjen J.A. 
Uitbeijerse laat u genieten van een “Festival of 
Lessons and Carols” van diverse componisten. 
Andere medewerkenden: Gerben Mourik, orgel; 
Geert Rolfes, bas en lector Lute Geert Verdouw 
declameert de Nine Lessons. Het concert begint 
om 20.00 uur. De deuren gaan open om 19.30 uur. 
Voor meer info en kaarten: www.psallitedeo.nl of 
078-6104945. 
Informatie over onze kerk zie ook:  
www.kerknumansdorp.nl/gereformeerdekerk  
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK 
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