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Agenda 
20 nov. Jeugdclubs Spirit en Gideonsbende 
21 nov. Klus ochtend 
21 nov. Weeksluiting Buitensluis 14.30 uur P.G. 
afdeling, 15.15 uur Meerzorg afdeling, 18.15 uur  
1e verdieping. Voorganger dhr. P. Reedijk 
22 nov. huiskamer Buitensluis 1e verd.  Viering 
Heilig Avondmaal. Voorganger ds. C van Alphen 
28 nov. Adventconcert “Festival of Lessons and 
Carols” in Zwijndrecht. Voor info zie: 
www.psallitedeo.nl 
9 dec. Gast aan tafel 
30 dec. FOEG 
Weekbericht kerktelefoon 
21 nov. Erna Kraal 
Schoonmaak Hoeksteen   
Ina Hobbel en Agatha v.d. Meer 
ondom eredienst 
Collectes van zondag jl. 
Ochtend: 1e Kerk € 97,35 2e Eredienst € 67,90  
Middag: 1e Kerk € 57,90 2e Eredienst € 45,45 
Bloemengroet 
Mw. De Groot 
Schriftlezing 
1e   2e  
Uit de gemeente  
Bedankt 
De belangstelling bij de afscheidsdienst en 
begrafenis van Anneke Brand is overweldigend 
geweest. Wij willen iedereen bedanken voor de 

aanwezigheid, de steunbetuigingen, de kaarten, de 
gedichtjes, de lieve woordjes en meer. Het ons 
voor ons een ongelooflijke steun geweest. 
Hans, Sandra, Marcel en Wendy 
Berichten  
Pastorale zorg 
Verzoeken om pastorale zorg kunt u melden aan 
ds. Elzo Bijl, Zuidzijdsedijk 90, 3264 LJ Nieuw-
Beijerland Tel: 0186-840556,  
e-mail: predikant.gk@kerknumansdorp.nl. 
Oogstcollecte 2015.  
Mocht u de oogstcollecte hebben gemist dan kunt 
u altijd nog uw gift overmaken, want 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 dank!  
College van Kerkrentmeesters 
Van de Diaconie 
Bij de Plus is weer een zegeltjesactie van start 
gegaan voor een boodschappenpakket. Spaart u 
weer met ons mee? Om aan het eind van deze 
actie weer heel veel mensen blij te maken met een 
pakket. In de Herv. kerk zal een bus staan in “de 
toren”. In onze kerk zal een bus in de hal staan. 
Namens de gezamenlijke diaconieën hartelijk dank 
Klus ochtenden  
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de klus 
ochtenden van 21 november van 08.30 uur tot 
ongeveer 12.30 uur. De tuin moet winterklaar 

Voorganger Ds. H.J. van Laren, Den Haag  Ds. Mw. S.A. v.d. Graaf Leentvaar, 
Rhoon  

Ouderling v. dienst Dhr. J. Blom 653195  Dhr. J. v.d. Bosch 654258  
Diaken v. dienst  Dhr. J. Wolfs  Mw. J. Hartenberg  
Organist Chris Melles  Jaco Schipper  
Paaskaars Esmee v.d. Hoek  Ruben de Geus  
Lector Ina Hobbel  Marion Warner  
Beamen Priscilla de Regt Fam. Sieben 
Collecten          1e t.b.v. Kerk 2e.t.b.v. Diaconaat  1e t.b.v. Kerk 2e.t.b.v. Toerusting  
Collectanten Aad Hobbel en Jesper Sieben  Ronald v.d. Hoek en Colin van Oeveren  
Nevendienst  Janina Lodder en Rosanne v.d. Hoek  Judith van Oeveren en Jesper Sieben  
Oppas Michelle de Regt  Esther v.d. Meer  
Welkom Aad Hobbel en Ria Wolfs  Ronald v.d. Hoek en Frans de Vos  
Kerkauto Bert Warner 652197  Pieter v.d. Meer 651642  
Bloemen wegbrengen fam. van Vliet  Nel Groeneweg  
Koffie-in Nel Berkman en Kees de Geus  Arina van Vliet en Adrie in `t Veld  



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 
Wijziging Catechese december 12-16 jaar 
Op woensdag 25 november wordt de eerst 
volgende catecheseavond gehouden. Daarna volgt 
een wijziging in het rooster. In plaats van 16 
december  wordt woensdag 9 december de laatste 
catecheseavond van 2015. We verzamelen om 
17.45 uur aan de Bizetstraat 61. Het programma 
voor deze catecheseavond wordt op 25 november 
met de jongeren besproken. 
Gast aan tafel 
Voor de catecheseavond van 9 december zijn wij 
op zoek naar 6 gastvrije adressen. De jongeren 
gaan die avond in groepjes van 3 op pad en 
schuiven bij u of bij jou aan om een hapje mee te 
eten. Om 18.00 uur voor een voorgerecht of om 
18.45 uur voor een hoofdgerecht. We sluiten af 
met een gezamenlijk toetje om ongeveer 19.30 
uur. Vindt u of jij het gezellig om samen met 
jongeren te eten en in gesprek te gaan over wat u 
en hen inspireert? Laat het ons weten en maak 
een keuze of u voor het voor- of hoofdgerecht gaat 
zorgen op woensdag 9 december. Anneke 0186-
653176 of Petra 06- 55776953. 
15 november 16+  @church 
Iedereen tussen 16+ en begin twintig is op 15 nov. 
welkom voor de eerste @church! Voor deze 
zondag heeft @church onderdak gevonden in ‘De 
Voorhof’. We starten om 10 uur met een ontbijt en 
luisteren wat een ieder van ons te vertellen heeft. 
@church: ontspannen, serieus en vooral gezellig. 
Breng gerust je vrienden en vriendinnen mee op 15 
nov. 10 uur, tot dan! Groetjes Anneke en Petra.  
 
Advents….Christmas High tea 13 december 
Juist  in de drukke december maand zo een paar 
weken voor Kerst en na de traditionele 5 dec., 
willen we een ieder in de leeftijd van 25 – 50 jaar 
uitnodigen voor een goed gesprek en 
samenkomen, een sfeervolle advents high tea. 
Zondagmiddag 13 december vanaf 15.30 uur bent 
u van harte welkom en neem gewoon eventueel de 
kinderen mee want voor de kids hebben we een 
leuke activiteit. Elkaar ontmoeten met een goed 
gesprek onder het genot van de lekkere hapjes van 

een high tea…….  maar vooral dit delen met elkaar 
voordat we de feestdagen in gaan… geweldig toch! 
Zet hem dus alvast in de agenda op bezet, een 
persoonlijke uitnodiging komt met de post 
Namens het pastoraal team, 
Elzo Bijl & Peter Bloem 
Voor in uw agenda 
De volgende FOEG (Film, Ontmoeten, Eten en 
Gezelligheid) wordt gehouden in de kerstvakantie. 
Dan een film voor alle leeftijden. Schrijf alvast in 
uw agenda: 30 december FOEG! 
App kerkdienstgemist. 
De app kerkdienstgemist voor zowel Apple als 
Android blijken nog niet helemaal te zijn 
ontwikkeld. We kunnen nog niet live video kijken. 
Alleen luisteren gaat wel live. U kan wel als de 
dienst is afgelopen de dienst bekijken en luisteren 
op de beide apps. Wanneer de app gereed is 
zullen we dat in het weekbericht en op de site 
vermelden. Via een computer en laptop kan u wel 
live kijken en luisteren. 
Aanvulling 
De app kan niet worden gebruikt met een live 
uitzending, er is wel een andere manier.  
Met de iphone en de ipad kan het wel via de 
webbrouwser. De website kerkdienstgemist.nl 
inloggen met je inlognaam en wachtwoord en dan 
zoek de  Gereformeerde kerk te Numansdorp deze 
kiezen. Daar zie je de opnames. Maak nu een 
snelkoppeling voor op je scherm. Op de 
snelkoppeling kan je de live opnames bekijken. 
Bij Android tablet en smartphones. Met behulp van 
een webbrowser Ghostery te vinden in de Play-
store en deze te downloaden 
Oproep 
Iedereen zit graag in een schone kerk. Maar….wie 
helpt een schoonmaakhandje mee? We komen 
echt handen tekort. Opgeven kan bij Loni, Wilna of 
Ageeth  
PCOB afdeling Cromstrijen  
Dhr. K. Buitenlaar uit ’s-Gravenzande komt ons 
aan de hand van een beeldpresentatie vertellen 
over zijn bezoek aan het dak van de wereld, Tibet.  
Datum : dinsdag 17 nov. Aanvang: 14.00 uur, zaal 
open 13.30 uur Locatie : De Schaapskooi, 
Kerkstraat 18, 3286 AK Klaaswaal 
U en Uw gasten zijn hierbij van harte welkom. 
Voor meer informatie : Johan van Antwerpen, tel.: 
0186-654361 
Open dag Israëlproducten 
DV 28 november is het weer open dag bij de 
familie Oudeman. U bent welkom vanaf 10:00 
uur tot 16:00 uur. De koffie of thee staat klaar! 
Natuurlijk blijft het gebed het belangrijkste. Maar 
ook de daad is eveneens zeer  belangrijk. Zoekt u 
een leuk cadeautje dan is er vast wel iets voor u 
bij. Mozartstraat2, Numansdorp, tel 0186/652281 
Informatie  over onze kerk zie ook:   
www.kerknumansdorp.nl/gereformeerdekerk   
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK 


