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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 
25 okt. Fam. J. van der Woude 
Schoonmaak Hoeksteen  
Roely Warner en Lia van der Meer 
 

Rondom eredienst 
Schriftlezing 
1e lezing: Genesis 29:1-14 
Collectes van zondag jl. 
1e kerk € 96,17 
2e kerk in actie € 126,65 
Bloemengroet van zondag jl. 
Mevr. Geijtenbeek  

Uit de gemeente  
 
Geboren 
8 okt. Thomas de Geus, zoon  van Cees en 
Marlies De Geus, Jasmijnstraat 67, 3281CJ. 

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  
 
 

De avondmaalcollecte 
De avondmaalcollecte van 19 oktober willen wij 
bestemmen voor het Roosevelthuis en specifiek 
voor het interieur. Mensen van onze kerk hebben  
nog in het oude centrum van een vakantie 
genoten. Laten ook wij een steentje bijdragen aan 
weer een modern en gezellig centrum. 
Het diaconale vakantiecentrum F.D. Roosevelthuis 
is volledig verouderd en aan vernieuwing toe. 
Daarom heeft de Protestantse Kerk in Nederland 
besloten het F.D. Roosevelthuis en het 
conferentiecentrum Hydepark op het landgoed 
Hydepark te vervangen. Het nieuwe gebouw wordt 
een ‘huis voor de kerk’. Voor mensen die 
afhankelijk zijn van zorgverlening en begeleiding. 
Daarnaast wordt het een plek voor bezinning, 
toerusting, ontmoeting en vakantie. De diaconie  
Mededeling Kerkenraad. 
De kerkenraad is blij u te kunnen meedelen dat 
Petra Jongekrijg – van Dongen uit Strijen als 
parttime Pastoraal werker is benoemd voor de 
periode dat onze kerk geen eigen voorganger 
heeft. Petra is wellicht bij velen van u bekend 
omdat zij een aantal jaren geleden stage heeft 
gelopen bij Marjo den Bakker, als onderdeel van 
Petra’s  opleiding tot kerkelijk werker. Deze studie 
hoopt zij dit seizoen af te ronden. Petra zal op 
zondag 26 oktober om 09.30 uur in haar bediening 
worden bevestigd tijdens een kerkdienst geleid 
door ds. Helene Perfors – koopvaardijpredikant - 
uit Brielle  met gebruikmaking van een daartoe 

Voorganger Ds. P. Schelling, Monster Mw. Ds. H. Perfors Den Briel 

Ouderling v. dienst Dhr. L. Mosselman 651483 Dhr. F. Mosselman 653610 

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

Organist Jaco Schipper Ensemble olv. Nico v Vliet 

Paaskaars Krista Sieben Lucas Timmers 

Lector Christine v.d. Raaf Roely Warner 

Beamen Ruud Sieben Elkan van der Raaf 

Collecten          1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. diaconie 1e t.b.v. Kerk 2 t.b.v. Hervormingsdag 

Collectanten Bert Warner en Huub v.d. Meer Ton Hoffers en Sofie Timmers 

Nevendienst  Desiree Bloem en Jacco Stehouwer Janina Lodder en Jelle van der Graaf 

Oppas Rianne van der Hoek Lia van der Meer 

Welkom Bert Warner en Nel Berkman Ton Hoffers en Rianne v.d. Hoek 

Kerkauto Pieter v.d. Meer 651642 Ruud Sieben 653767 

Bloemen wegbrengen Janet Hartenberg Arina van Vliet 

Koffie-in Marlene Bos en Heleen Mosselman Janet Hartenberg en Lia van der Meer 
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bestemde orde uit het Dienstboek van de 
Protestantse Kerk. Wij mogen ons een gezegende 
gemeente voelen nu we zo snel het pastorale werk 
kunnen voortzetten met een professionele kracht. 
We wensen Petra Jongekrijg een fijne tijd toe met 
de Zegen van de Heer. Jack van den Bosch – 
scriba.  
Oogstcollecte 2014 
U heeft ongetwijfeld gemerkt dat er iets met de 
geluidsversterking in de kerkzaal aan de hand is 
want het geluid tijdens de kerkdiensten wordt soms 
ernstig gestoord. Dit heeft o.a. te maken met de 
landelijke invoering van het snelle mobiel internet 
(G4) die voor storingen zorgt. De draadloze 
microfoons en bijbehorende zender / versterker en 
de centrale versterker zijn daarom aan vervanging 
toe!  Een kostenpost van 4000 euro, waarvoor we 
de afgelopen jaren een deel hebben gespaard. 
Begin november is er weer Oogstcollecte. De 
mogelijkheid bij uitstek om onze dankbaarheid te 
laten zien in klinkende munt. De opbrengst van 
deze Oogstcollecte willen we dus gebruiken voor 
de vervanging van de bovengenoemde apparatuur, 
zodat we ongestoord  kunnen luisteren! 
Wij hopen dat u  daarom dit jaar met gulle hand 
deze collecte op 2 november  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 2014”. 
Bij voorbaat onze dank! College van 
Kerkrentmeesters  
Johan den Hoedt en Jeanette Jelier geven een 
Najaarsconcert  
Op 25 Oktober 2014 om 20.00 u. geven Johan den 
Hoedt (orgel & piano) en Jeanette Jelier (fluit) een 
Najaarsconcert in de Gereformeerde kerk “De 
Hoeksteen” in Numansdorp. Door hun familieband, 
Johan en Jeanette zijn broer en zus, spelen deze 
musici al van jongs af aan samen, hierdoor zijn ze 
uitgegroeid tot een homogeen duo dat elkaar 
feilloos aanvoelt. Voor dit concert hebben zij een 
afwisselend programma samengesteld met muziek 
voor fluit en orgel van Bach, Handel en Lachner; 
muziek voor fluit en piano van Mozart en 
Schumann en orgelmuziek van Buxtehude en 
Schnitzer. Verder zal er een orgel- en een piano 
improvisatie klinken. Na afloop is er gelegenheid 
om onder het genot van een kopje koffie nog even 
na te praten.  
Uitnodiging om de film As it is in heaven bij te 
wonen op 26 oktober na de dienst 
Hierbij wordt een ieder uitgenodigd de film As it is 
in heaven bij te wonen en in de pauze met elkaar 
de lunch te gebruiken. Deze film past in ons 
jaarthema : Vieren en verbinden. Korte inhoud : 
Daniel Dareus is een gedreven en beroemd 
dirigent die onafgebroken optreedt met 1 droom : 
muziek creëren die de harten van mensen opent. 

Dan wordt hij getroffen door een hartaanval en 
moet hij noodgedwongen stoppen. Hij keert terug 
naar zijn geboortedorp. Als voorzanger en dirigent 
van het kerkkoortje krijgt hij te maken met 
onverwachte emoties zoals jaloezie. Hij blijft echter 
in zijn droom geloven en zet door, mensen worden 
enthousiast en het koor groeit. De film belicht de 
mooie en minder mooie kanten van de mens  en 
de dorpsgemeenschap. En zo leert ook de dirigent 
voluit met hart en ziel te leven. Namens het 
pastoraal team, Petra van der Haar.  
Copy voor de Driehoek. 
Eind november komt de nieuwe Driehoek weer uit. 
Dit nummer is het Advent / Kerst nummer. Gelieve 
uw copy in te leveren voor 4 november a.s. We 
hopen op veel copy over Advent en Kerst. 
De redactie, Wim Kleibergen.  
Dankstond 
Zondag 2 november is er dankstond voor gewas 
en arbeid. We willen als diaconie  graag weer 
bakjes maken en deze tijdens de dienst voor in de 
kerk zetten. Hierbij vragen wij u als gemeenteleden 
gul te geven en te delen. Zaterdagmorgen 1 
november tussen 10 en 11uur kunt u uw gaven 
(appels, peren, bananen, mandarijnen, blikjes fruit 
en chocola) bij ons in de Hoeksteen inleveren. 
Mocht u niet kunnen op zaterdag geen nood, u 
kunt het ook eerder brengen bij Anja van Velzen, 
Zwanenoord 37. Wij verwachten dat er velen  
meedoen. Uw diakenen.  
PCOB afdeling Cromstrijen 
Rocky Mountains Memories.  
Dhr. E. Diersmann uit Moordrecht beschrijft aan de 
hand van een diaserie een camperreis in het mooie 
westen van Canada, van Calgary naar Vancouver 
v.v. Datum : dinsdag 21 oktober 2014 
Aanvang : 14.00 uur, zaal open 13.30 uur 
Locatie : De Hoeksteen, Roerdompsingel 104 te 
Numansdorp. U en Uw gasten zijn hierbij van harte 
welkom. Voor meer informatie : Johan van 
Antwerpen, tel.: 0186-654361  
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. 
Informatie over onze kerk zie ook:  
www.kerknumansdorp.nl/gereformeerdekerk  
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK 
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