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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 
14 okt. Alg. verg. GHJR 20:00 uur De Voorhof 
 
Weekbericht kerktelefoon 
4 okt. fam. A. Bervoets   
11 okt. Erna Kraal                          
Schoonmaak Hoeksteen  
Ina Hobbel en Agatha vd Meer 
 

Rondom eredienst 
 
Schriftlezing 
1e lezing: Psalm 104: 1 - 23 
2e lezing: Psalm 104: 24 - 35 
 
Collectes van zondag jl. 
1e  de kerk € 82,49 
2e  NBG 76,35 
 
Bloemengroet van zondag jl. 
Mevr. in ’t Veld, Goudenregenstraat 

 
Uit de gemeente  

Jarig 
12 okt. Mevr. N.A. Steenhoven, Kwartelstraat 1 
3281JP  

 
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  
 
Geloof en Dialoog 
Dinsdag 7 oktober a.s. willen we weer starten met 
de gespreksgroep “Geloof en Dialoog”. We gaan 
ons verdiepen in de gelijkenissen in de bijbel en 
zullen met elkaar ontdekken wat ze in deze tijd nog 
voor ons betekenen. We gaan dit doen met behulp 
van het boekje “Adembenemend” De eerste avond 
is bij Anneke van de Schee, Bizetstraat 61 en 
begint om 20.00 uur, we gaan beginnen met 
hoofdstuk 2. Wil jij je bij ons aansluiten, dan ben je 
van harte welkom. Graag tot dan. 
Voor meer informatie: Anneke vd Schee tel. 
653176 of Welma vd Ree tel. 654039 
 
 
 
 
 

Voorganger Mw. A. Klavers-Bras, Rotterdam Drs. G. van ’t Spijker, Utrecht 

Ouderling v. dienst Dhr. J. Blom 653195 Mw. P. v.d. Haar 652643 

Diaken v. dienst Mw. A. Van Velzen Dhr. J. Corstjens 

Organist Jaap van Gils Chris Melles 

Paaskaars Thijmen Luijendijk   Eline van der Hoek 

Lector Andrina Monster Kees Jan Vogelaar en Ton Hoffers 

Beamen Gertjan de Regt Aad Meijer 

Collecten          1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. Kerk en Israël 1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. Kerk in Actie 

Collectanten Ton Hoffers en Justin van Oeveren Liske Sieben en Jesper Sieben 

Nevendienst  Judith en Justin van Oeveren Rianne vd Hoek en Leen Jan vd Meer 

Oppas Saskia Luijendijk   Desiree Bloem 

Welkom Ton Hoffers en  Liske Sieben en Coby Kolf en  Heilke Buitelaar 

Kerkauto Martin Luijendijk 680757 Bert Warner 652197 

Bloemen wegbrengen Anneke v.d. Schee Janet Hartenberg 

Koffie-in Erna Kraal en Jaap vd Woude Ageeth Verweij en Arina van Vliet 
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ZWO 
Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 
Volgende week zondag 12 oktober is de tweede 
collecte bestemd voor het Werelddiaconaat 
In het noordwesten van Nepal kunnen mensen niet 
het hele jaar rondkomen van de opbrengsten van 
het land. Veel mannen gaan werken in India. Vaak 
komen ze ziek terug, ze zijn besmet met hiv/aids. 
Dankzij het werk van United Mission to Nepal, 
partner-organisatie van Kerk in Actie, is er ook in 
dit afgelegen gebied zorg voor deze gezinnen. 
UMN leert de mensen hoe ze moeten omgaan met 
hiv/aids en via deelname aan 
zelfredzaamheidsgroepen krijgen ze hulp om in 
hun inkomen te kunnen voorzien. Ze leren 
bv. om een moestuin aan te leggen zodat ze 
gezonder gaan eten. Vrouwen kunnen geld lenen 
om een geit te kopen, een belangrijke 
bron van inkomsten. Met uw gift in de collecte 
kunnen nog meer gezinnen in dit gebied geholpen 
worden. Van harte aanbevolen  
 
Collecte bonnen 
Niet meer het ongemak van geen kleingeld op 
zak? Met collecte bonnen bent u altijd voorzien 
collecte geld. Collecte bonnen zijn er in de 
volgende bedragen verkrijgbaar €0,50 - €0,75 - 
€1,00 - €1,25 en kunnen via de website worden 
besteld. 
http://www.gereformeerdnumansdorp.nl/index.php/
collecte-bonnen-bestellen Hier kan men kiezen om 
de bonnen thuis te laten bezorgen of op de 
1e zondag van de maand afhalen in de kerk. De 
mail is een nota u kunt deze als gift opgeven bij de 
belasting. Uiteraard is het ook mogelijk om de 
collecte bonnen via uw vertrouwde manier te 
kopen. Heeft u vragen dan kunt u die stellen aan 
het college van Kerkrentmeesters. 
 
Kinderdienst 
Stop hou op! Waar zijn regels goed voor? We gaan 
er meer over horen tijdens de kinderdienst op 
zondag 12 oktober in de Hervormde Kerk. 
Om 15.00 uur beginnen we en na afloop is er 
limonade, thee en koffie met wat lekkers :-) Ben jij 
er ook weer bij? Groetjes van Marlies, Marieke, 
Marjolein en Maaike 
 
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 
 
 
 
 

 
 
K@njerkidZ! 
De repetitietijden van het kinderkoor is niet iedere 
week het zelfde ivm de club die jammer genoeg 
nog maar een keer in de maand is. De tijden voor 
het koor zijn als volgt: K@njerkidZ! repeteren van : 
19.00 tm 19.30 uur Elke 3e vrijdag van de maand 
is er club dan repeteren de K@njerkidZ! van 18.30 
tot 19.00 uur. K@njerteenz! repeteren van: 20.00 
tot 20.30 uur. 
 
Israëlproducten 
DV 11 oktober is het weer open dag 
Israëlproducten. U bent van harte welkom tussen 
10:00 uur en 16:00 uur bij de familie Oudeman. 
Mozartstraat 2 te Numansdorp Juist nu Israël zo in 
de schijnwerpers staat is het belangrijk om Israël 
met gebed en de daad te steunen. Er zijn weer 
mooie nieuwe producten. 

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