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WEGWIJZER VAN DE 
HERVORMDE GEMEENTE PERNIS 

www.hervormdpernis.nl 
 
 

Voorwoord 
Het doet het College van Kerkrentmeesters genoegen u deze 
herziene Wegwijzer te kunnen aanbieden. De meest recente 
gegevens zijn hier in verwerkt, zodat deze 5e uitgave weer up-to-
date is.  
We beseffen zeer goed dat namen en adressen op korte termijn 
kunnen veranderen. 
Wijzigingen en aanvullingen kunt u in Kerkklanken vinden, zodat 
u zelf dit in uw WEGWIJZER kunt bijhouden. 
 
Tevens wil deze gids voor nieuw ingekomenen een handreiking 
zijn om snel in onze gemeente thuis te geraken en het is voor alle 
gemeenteleden een gids voor de onontbeerlijke communicatie 
binnen de gemeente. 
 
College van Kerkrentmeesters 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie-adres Wegwijzer 
Dhr. A. den Ouden,  
Ozingastraat 52, 
3195 SL Pernis. 
Telno. 010-4 38 51 98 
E-mailadres: ouden_den_arie@hotmail.com 
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ROND DE KERKDIENSTEN 
 
Erediensten 
 
De erediensten vormen het hart van het gemeente-zijn. We mogen 
samenkomen om te luisteren naar de boodschap van God, om te 
bidden en te zingen. Elke zondag wordt er 1 dienst gehouden: om 
9.30 uur, m.u.v. speciale zondagen, wanneer er ook een 
avonddienst is (b.v. Avondmaals-zondagen etc.).  
 
Kerkgebouw:   Ring 1  3195 XB Pernis tel. 472 27 59 
 
Predikant:  
Ds. W. Geerlof  Ring 21 3195 XB Pernis tel. 416 17 24 
 
Scriba: 
Dhr. A.C. Bijl   Ozingastraat 55  tel. 416 74 37 
 
Notulisten: 
R. v.d. Leeden   v. Zyll de Jongstraat 96 tel. 472 03 52 
G. Vogels – Eilander Deijffelbroekseweg 7 tel. 416 94 64  
 
Koster:  
Dhr. C. van der Stoep Corneliahof 26  tel. 416 44 33 
 
Co-Kosters 
Dhr. C. Hoogwerf  Uiterdijk 207   tel. 438 48 25 
Dhr. G.C. Vogel     Pastoriedijk 451  tel. 416 72 51 
Dhr. H.J. Verheij  Ring 225    tel. 295 01 15 
 
Organisten:  
Dhr. W.A. Ketting   Burg. van Esstraat 66 tel. 438 29 88 
Dhr. A. den Ouden  Ozingastraat 52  tel. 438 51 98 
Dhr. A. Stortenbeker  Lijsterlaan 27, Rhoon tel. 501 68 67 
 
Diensten op feestdagen 
Op de Christelijke feestdagen beginnen de diensten op dezelfde 
tijdstippen als de gewone erediensten. Uitzonderingen worden in 
“Kerkklanken” vermeld. 
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Bediening Heilige Doop 
Aanvragen hiervoor kunnen ingediend worden bij de predikant en 
in vacaturetijd bij de scriba. Alvorens overgegaan wordt tot de 
bediening van de doop, zal met de doopouders een doopgesprek 
plaatsvinden. Hierbij zijn de predikant en een ouderling aanwezig. 
 
Heilig Avondmaal 
Vier maal per jaar en op Witte Donderdag wordt in onze gemeente 
het Heilig Avondmaal bediend en gevierd. De 
Avondmaalsvieringen vinden plaats op de 1e Adventszondag, de 1e 
Lijdenszondag, de zondag na Trinitatis (de tweede zondag na 
Pinksteren) en de zondag voorafgaand aan de opening van het 
Winterwerk in september. In de avonddienst is er  voortzetting en 
dankzegging van het Heilig Avondmaal. Op de zondag, 
voorafgaande aan de Avondmaalszondag, is er een dienst van 
voorbereiding op het Heilig Avondmaal. 
In deze drieslag van voorbereiding, bediening en dankzegging, 
proberen we de Avondmaalsbediening heilig te houden. 
Volgend op de Avondmaalsviering in de kerk wordt in de week 
daarop in Zorgcentrum "Het Havenlicht" het Heilig Avondmaal 
bediend. Deze diensten worden gezamenlijk met de Gereformeerde 
Kerk gehouden. Wanneer men door ouderdom of om andere 
redenen niet naar de kerk kan komen om het Avondmaal mee te 
vieren, dan is men welkom om aan de Avondmaalsviering in 
Zorgcentrum "Het Havenlicht" deel te nemen. Verzoeken tot 
vervoer kunt u richten aan de diaconie. 
Het is mogelijk om bij langdurige ziekte het Heilig Avondmaal aan 
huis te vieren. Dit zal dan plaatsvinden in de week voorafgaande 
aan of direct volgend op de Avondmaalszondag. U kunt een 
verzoek hiertoe richten aan de predikant of aan de scriba. 
 
Afkondigingen en Zondagsbrief 
Afkondigingen voor de kerkdiensten dienen op de vrijdagavond, 
voorafgaande aan de zondag waarop de afkondiging moet worden 
gedaan, uiterlijk om 19.00 uur te worden ingeleverd bij de scriba, 
evenals de informatie voor de vermelding op de “Zondagsbrief”. 
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In mei 2008 heeft de Kerkenraad het besluit genomen om een 
“Zondagsbrief” uit te geven. 
Deze brief heeft als doel de afkondigingen in te korten en de 
gemeente toch te informeren over allerlei zaken. Alleen wordt 
afgekondigd: benoemingen, bevestigingen, doop, huwelijk, 
belijdenis, gerichte collecte en kerkelijke zaken, welke niet 
opgenomen zijn in de laatste editie van Kerkklanken. 
De “Zondagsbrief” wordt voorafgaand aan de dienst uitgedeeld en 
verder worden er exemplaren op de trap bij de zij - ingangen 
gelegd, indien deze geopend zijn. In de zomermaanden, met 
gezamenlijke diensten, zijn er  geen “Zondagsbrieven”. 
Bij de Kerktelefoonluisteraars zal de “Zondagsbrief” worden 
thuisbezorgd en voor de bewoners van Zorgcentrum “Het 
Havenlicht” wordt deze in de brievenbussen bij de ingang gedaan. 
Met ingang van januari 2014 wordt de “Zondagsbrief” afwisselend 
verzorgd door  
Mw. A. Keemink (tel. 438 44 46) en Dhr. R. van Leeden (tel 472 03 
52). 
 
Oppasdienst 
De kinderen, die niet naar de kerk kunnen vanwege hun leeftijd, 
worden elke zondagmorgen opgevangen door vrijwilligers in de 
predikantskamer. Zij kunnen hier fijn met elkaar spelen. 
Contactpersonen: 
Mw. S.P. Verheij – de Jong Ring 225  

tel. 295 01 15. 
Mw. J.A.W. Molendijk – van Velzen  Ring 16   

tel. 06 16 30 05 57. 
 
Zondagsschool "Timotheüs" 
Elke zondag wordt er tijdens de morgendienst zondagsschool 
gehouden in de Consistorie. In eenvoudige taal wordt de kinderen 
het Evangelie verteld, worden tekeningen gemaakt en natuurlijk 
met elkaar gezongen. Zie voor verdere informatie en voor het Job-
moment: Rubriek “Jongerenwerk”.   
 
Collecten 
Tijdens de kerkdienst worden er twee collecten gehouden. De 
beide collectes zijn in de dienst. De 1e is over het algemeen 
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bestemd voor de diaconie. De 2e is bestemd voor het werk van de 
Kerkrentmeesters. Bij de uitgangen hangen offerbussen, welke 
bestemd zijn voor een extra gift voor het werk van de Kerk. Op een 
aantal zondagen heeft de 1e collecte in de dienst een ander 
doeleinde. Driemaal per jaar wordt er een extra deurcollecte 
gehouden ten bate van het tekort van de Kerk. Verder is een paar 
keer per jaar de deurcollecte voor het fonds Inwendige Zending. 
 
Collectebonnen 
In de kerk is het gebruik van collectebonnen een bekend 
verschijnsel. De collectebonnen kunnen uitsluitend worden 
verkregen door overmaking van € 26,00 (of een veelvoud daarvan) 
op Bankrekeningnummer NL24 RABO 0353 2572 30 t.n.v. 
Administratie Collectebonnen. 
De kaart, die u ontvangt, bestaat uit de volgende collectebonnen: 
15 bonnen van € 0,20 / 35 bonnen van € 0,50 / 5 bonnen van € 
1,00 
De waarde van de kaart is € 25,50 en er wordt € 0,50 aan kosten 
berekend. 
Uw bankrekeningafschrift kan worden gebruikt als bewijsstuk 
voor belastingaftrek. Bij de bonkaart zelf is een bewijs bijgevoegd 
met daarop het bedrag wat u voor kerkelijke doeleinden heeft 
overgemaakt. Informatie over de collectebonnen en de Vaste 
Vrijwillige Bijdrage is te verkrijgen bij de penningmeester van de 
Kerkrentmeesters. 
 
Kerkomroep 
Via Internet kunnen de diensten meteen of achteraf beluisterd 
worden. Het adres daarvoor is: www.kerkomroep.nl. Daar kan 
“Pernis” ingetikt worden en is er keuze tussen de Gereformeerde 
kerk PKN en de Hervormde kerk, alsmede het tijdstip van de 
dienst. 
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Kerktelefoon 
Bejaarden, langdurig zieken en zij die aan huis gebonden zijn, 
kunnen de kerkdienst via de kerktelefoon volgen.  
Inlichtingen voor het verkrijgen van kerktelefoon en voor klachten 
over de ontvangst:  
Dhr. A. Berkhout   Uiterdijk 102  tel 848 70 14 
 
Verzoekplatenprogramma 
Voor de kerktelefoonluisteraars van Zorgcentrum "Het Havenlicht" 
en van de Hervormde- en Gereformeerde Kerk, wordt op de laatste 
donderdagavond van de maand tussen 19.00 uur en 20.00 uur 
een uitzending met gewijde muziek en gedichten aangeboden. Het 
programma kan ook worden beluisterd via www.kerkomroep.nl. 
Inlichtingen over dit programma :  
Dhr. M. Roobol   Pastoriedijk 335 tel 416 67 75 
 
Kerkauto 
Elke zondagmorgen kunnen zij die slecht ter been zijn gebruik 
maken van de z.g. "kerkauto".  
Indien mogelijk vroegtijdig aangeven of men hiervan gebruik wil 
maken. 
Inlichtingen: 
Dhr. A.C. Bijl    Ozingastraat 55 tel 416 74 37 
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Kerkelijke huwelijksinzegening 
Aanvragen hiervoor bij de predikant of scriba. Voorafgaande aan 
de dienst zal er eerst een gesprek plaatsvinden over het huwelijk 
en zal het huwelijksformulier besproken worden. Ook wanneer 
het huwelijk niet door de eigen predikant zal worden ingezegend, 
maar de dienst wel in de kerk gehouden wordt, zal dit 
aangevraagd moeten worden bij de predikant. 
Het reserveren van het kerkgebouw dient zelf met de koster 
geregeld te worden. De koster zal kontakt opnemen met de 
organist. Met de diaconie kan contact opgenomen worden om de 
dienst op te nemen.  
 
Rouwdiensten 
Na een overlijden kan één van de nabestaanden contact opnemen 
met de predikant of ouderling voor het regelen van een kerkelijke 
begrafenis. Voorafgaand aan de begrafenis wordt een dienst van 
Woord en Gebed gehouden. Zeker indien de overledene meelevend 
was, is er alle reden om deze dienst in de kerk te houden. Houdt 
u er rekening mee dat de dag en de tijd van de dienst in overleg 
met de predikant en/of koster wordt vastgesteld. Na officiële 
bekendmaking van overlijden (kaart of contact van één van de 
nabestaanden met predikant of scriba) wordt op de zondag na 
overlijden tijdens de kerkdienst hier aandacht aan besteed d.m.v. 
een “in memoriam”, lied en aandacht in het dankgebed. De koster 
zal kontakt opnemen met de organist. Met de diaconie kan 
contact opgenomen worden om de dienst op te nemen.  
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Website van de Kerk 
 
Ook via internet is het werk van onze gemeente te volgen. Op 
www.hervormdpernis.nl vindt u de meest uiteenlopende 
informatie. Op de startpagina staan de meest actuele zaken 
vermeld, zoals: 
 

a. De Kerkklanken 
b. Informatie over de diensten op eerstvolgende zondag 
c. De zondagsbrief 
d. Het “Dagelijkse Woord” 
e. De nieuwsbrieven van Kees-Jan en Liannne Koster in 

Engeland 
f. De nieuwsbrieven van Arjan Branger in Kameroen 
g. Actuele infomatie over de eerstvolgende activiteiten 
 

Via de aangegeven menu’s komt u onder andere bij de diverse 
projecten, zoals PVA (Pernis voor Afrika), Roemenië-reizen, 
Bazaar-activiteiten en de Zondagsschool etc.. 
Verder zijn er nog de Diaconale projecten, Zending en foto’s van 
diverse activiteiten. 
 
Neem eens een kijkje op de website en wilt u informatie laten 
plaatsen, neem dan contact op met: 
Miranda Koert      tel 010-295 02 38 
       mirandakoert@gmail.com 
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KERKENRAAD 
 
Predikant: Ds. W. Geerlof         
 
Moderamen: 
Praeses:     Ouderling B. Koert 
Assessor:    Ouderling B. Ruizeveld de Winter   
Scriba:     Ouderling Kerkrentmeester A.C. Bijl 
Predikant:    Ds. W. Geerlof 
Diaconie:    Mw. W.G. de Ronde – v.d. Toolen 
Secundus Diaconie: Diaken H. v.d. Stoep  
Coll. Kerkrentmeesters: Ouderling Kerkrentmeester A. den Ouden 
Secundus CKRM:  Ouderling Kerkrentmeester L.J. Hoogwerf 
 
 
Consistorie (Ouderlingen):  
Mevr. P. Boekholt - Rep  Eibergenstraat 14 tel. 438 20 16 
Dhr. B. Koert     Smallandstraat 44 tel. 295 02 38  
Dhr. B. Ruizeveld de Winter Madroelstraat 6 tel. 416 65 45 
Jeugdouderlingen:    Vacant 
 
College van Kerkrentmeesters:  
Dhr. A.C. Bijl    Ozingastraat 55 tel. 416 74 37  
Dhr. L.J. Hoogwerf   B. van Esstraat 80 tel. 438 45 01 
Dhr. A. den Ouden   Ozingastraat 52 tel. 438 51 98 
Dhr. J. Sekeris   Verheulstraat 3 tel. 416 43 44 
Mw. A. Pons    Ring 64   tel. 416 21 42 
 
Diaconie: 
Dhr. T. van der Kuil G.A. Soetemanweg 103 tel. 438 83 60 
Mw. J.H. Meijboom - v/d Steen  Corneliahof 9 tel. 416 28 03 
Dhr. P. Pons    Ring 73   tel. 438 53 85 
Mw. W.G. de Ronde – v.d. Toolen G.A. Soetemanweg 38k   

tel. 416 50 17 
Dhr. T. Roobol   W. van Vlietstraat 11 
    3262 GM Oud-Beijerland tel. 06 29217072 
Dhr. H. van der Stoep  Vroomstraat 10 tel. 438 17 78 
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CONSISTORIE 
 
Ouderlingen: 
Mevr. P. Boekholt - Rep   
Dhr. B. Koert      
Dhr. B. Ruizeveld de Winter   
     
Vacatures: 5 
 
Predikant: Ds. W. Geerlof 
 
Aan de ouderlingen en de predikant is in de gemeente in het 
bijzonder het pastoraat toevertrouwd. Wij kunnen dit niet alleen 
en wij hopen en verwachten ook van u als gemeente iets. Alle 
gemeenteleden hebben immers de opdracht om te zien naar 
elkaar. 
Graag zouden we het van u horen als u iemand mist in de 
kerkdienst of als iemand ziek is of om een ander reden aandacht 
nodig heeft. Wij proberen dan diegene een bezoek te brengen. Zo 
kunnen we “gemeente zijn” door lief en leed met elkaar te delen. 
Behalve de predikantsvacature is er helaas ook een groot aantal 
vacatures bij de ouderlingen. Daarom denken we er over na hoe 
we het bezoekwerk op een meer eigentijdse manier kunnen 
organiseren. Daar hoort u in de toekomst meer over. Maar ook 
dan blijft u, net als nu, als gemeenteleden bijzonder belangrijk. 
Schroomt u niet om door te geven als u weet dat iemand graag 
bezoek wil ontvangen of als u dat zelf zou willen. 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Voorzitter:  Dhr. L.J. Hoogwerf  
Algemeen Adjunct: Dhr. A.C. Bijl   
Secretaris :  Dhr. A. den Ouden  
1e Penningmeester: Dhr. J. Sekeris  
2e Penningmeester: Mw. A. Pons   
Onderhoud :  Dhr. C. Hoogwerf   (Adviseur) 
 
Correspondentie adressen 
Voor financiële zaken: 
College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente 
Pernis,  Ring 1  3195 XB Pernis 
Voor kerkelijke zaken: 
E-mail:      kerkburo@hervormdpernis.nl 
 
Voor overige correspondentie: 
College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Pernis  
Secretariaat: p.a.   Ozingastraat 52  3195 SL Pernis 
  
Financiële gegevens: 
ING-bank:   
NL66 INGB 0000 6327 27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis  
Rabobank:  
NL84 RABO 0353 2025 09 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
 
Ledenadministratie (LRP) 
De ledenadministratie wordt verzorgd door de Kerkrentmeesters. 
Contactadres voor adreswijziging, geboorten, huwelijk, overlijden, 
etc.: 
Dhr. H.J. Verheij  Ring 225   tel. 295 01 15. 
 

“Blijf in contact met uw kerk”!!! 
Geef veranderingen direct door 
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Kerkklanken 
“Kerkklanken” is het kerkblad van onze gemeente. Dit blad 
verschijnt om de twee / drie  weken. Behalve vermelding van 
erediensten en gemeentewerk, vindt men er ook informatie voor 
verenigingen, kringen, Diaconie, College van Kerkrentmeesters en 
de algemene berichten. 
Abonnementsprijs ”Kerkklanken” bedraagt € 10,00 per jaar.  
Bankrekening NL82 RABO 0353 2673 41 t.n.v. Kerkklanken 
Hervormde Gemeente Pernis 
 
Redactie: 
Mw. M. Verheij-Barendregt Labrijnstraat 20 tel. 416 90 28 
E-mail adres: kerkklanken@hervormdpernis.nl  
 
Administratie: 
Fam. J. Verheij   Burg. van Esstraat 88 tel: 216 01 07  
 
Stencilcommissie 
Dhr. A. Koster   Deijffelbroekseweg 27 tel. 438 66 75 
Dhr. J. Meijboom  Corneliahof 9   tel. 416 28 03 
Dhr. J. Vink    G.A. Soetemanweg 34h tel. 416 50 47 
 
Verenigingsgebouw "Rehoboth" Ozingastraat 73 
Het gebouw is sinds 1991 eigendom van de Hervormde Gemeente 
en is alleen beschikbaar voor kerk-gerelateerde activiteiten. 
Rehoboth heeft de volgende zalen: 
 
Grote zaal (tel 416 41 25) 
Aan de Ozingastraat is de ingang naar de 'grote zaal'. Deze zaal 
wordt alleen gebruikt voor kerkelijk gebonden activiteiten. Deze 
zaal kunt u bij de beheerder reserveren: 
Dhr. H.J. Verheij  Ring 225    tel. 295 01 15 
 
Jeugdhonk (JVR)  
De jeugd heeft op vrijdagavond een onderkomen in dit gebouw. 
Dit jeugdhonk heeft een eigen ingang aan de Burg. van Esstraat 
46. 
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Sleuteladres: 
Dhr. C. Hoogwerf    Uiterdijk 207  tel. 438 48 25 
b.g.g. Dhr. G.C. Vogel     Pastoriedijk 451 tel. 416 72 51 
 
Bovenzaal (tel 416 41 25) 
De bovenzaal wordt gebruikt voor biljarten en zangrepetities van 
Zondagsschoolkoor “Timotheüs” en Gospelkoor “Revival”.  
De ingang is aan de Ozingastraat. 
Zaalreservering: 
Mw. W.G. de Ronde-v.d. Toolen G.A. Soetemanweg 38k 
          tel. 416 50 17  
Sleuteladres: 
Dhr. G. van Hilten   Ozingastraat 56 tel. 438 51 33 
 
Bazaar en 2e kanswinkel 
 
Voorzitter:   
Dhr. J.H. Koole   Uiterdijk 187  tel. 438 34 50 
Secretaris :  
Dhr. A. den Ouden   Ozingastraat 52 tel. 438 51 98 
Penningmeester:  
Mw. A. Pons    Ring 64   tel. 416 21 42 
 
Aan het eind van de zomervakantie wordt de jaarlijkse bazaar 
gehouden. Hiervoor worden elke maandag in de gehele gemeente 
spullen opgehaald. Uitgezocht wordt welke spullen bewaard 
blijven om op de bazaar te verkopen. De andere spullen kunnen 
elke maandag gekocht worden in de 2e kanswinkel door een ieder 
die dat wil. Dit kan in de voormalige Margrietschool en op het 
Rehoboth-plein. Openingstijden van 09.00 uur - 15.00 uur. 
Voor contactadressen om op te halen: zie de “Kerkklanken”. 
 
Kledingcontainers  
Bij de v.m. Margrietschool en bij de kerk staan kledingcontainers. 
De inhoud wordt verkocht t.b.v. de kerk. 
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DIACONIE 
 
Voorzitter    Mw. W.G. de Ronde – v.d. Toolen 
Secretaris    Dhr. T. van der Kuil 
Penningmeester   Dhr. P. Pons 
Jeugddiaken    Dhr. H. van der Stoep 
Samen 010    Dhr. H. van der Stoep en  

Dhr. T. Roobol 
Algemeen     Mw. J.H. Meijboom - v/d Steen 
 
Correspondentie adres 
Diaconie Hervormde Gemeente Pernis   
Ring 1  3195 XB Pernis. 
 
Financiële gegevens 
Rabobank: NL96 RABO 0353 2025 84 t.n.v. Diaconie Hervormde 
Gemeente Pernis 
 
Taken van de Diaconie 
De diaconie zet zich van oudsher in voor de ondersteuning van 
armen en zwakken in de samenleving. In dit kader wordt steun 
verleend aan o.a.: 

a. Diverse instellingen zoals ouderen-, zieken- en 
gehandicaptenzorg, 

b. Thuis- en daklozenopvang in Nederland, zowel direct als via 
het binnenlands diaconaat. 

c. Projecten en slachtoffers van rampen wereldwijd via het 
werelddiaconaat. 

 
In de kerkelijke gemeente van Pernis zijn de taken o.a.: 

a. Inzameling der gaven en beheer diaconale gelden 
b. Coördinatie en administratie kerktelefoon 
c. Coördinatie kerkauto 
d. Dienst aan tafel bij het Heilig Avondmaal, alsmede bij HA-

viering in zorgcentrum “Het Havenlicht” 
 
Roemenië-actie 
Eenmaal per jaar organiseert de Diaconie een Roemenië-reis. De 
organisator maakt met een co-chauffeur een hulp- en 
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bemoedigingstransport naar Roemenië. Via de stichting Oost-
Europa-zending worden er, met behulp van contactpersonen ter 
plaatse, arme gezinnen bezocht, die een geestelijke, materiële en 
financiële ondersteuning ontvangen. 
Inmiddels ondersteunen ook de Gereformeerde kerk PKN en de 
Baptistengemeente deze reis. Hierop wordt teruggeblikt in een 
gezamenlijke dienst op de zondag na terugkeer uit Roemenië. Ook 
krijgen de gemeenteleden de gelegenheid om via een filmverslag te 
zien wat er tijdens de reis gedaan is en voor wie!  
Deze Roemenië-actie verheugt zich in ons dorp op een grote 
populariteit gezien de grote hoeveelheid kleding, die ingezameld 
wordt en de ontvangen gelden. Ook wordt op grote schaal 
meegeleefd met de reis via de kerk-website. 
 
Hervormde Vrouwen Dienst (H.V.D) 
De H.V.D. is een commissie van bijstand van de kerkenraad, 
bestaande uit vrouwelijke gemeenteleden, die in overleg allerlei 
taken in de gemeente op zich nemen.  
Voorzitter: 
Mw. W.G. de Ronde – v.d. Toolen G.A. Soetemanweg 38k   

tel. 416 50 17 
Penningmeester: 
Mw. J. van den Berg-Bekker Murraystraat 80 tel. 841 96 90 
Secretaris: 
Mw. A. Koole-de Blaauw Uiterdijk 187  tel. 438 34 50 
 
Contact verpleeghuizen 
Naar ziekenhuispatiënten en gemeenteleden in de verpleeghuizen 
worden kaarten gestuurd. De gemeenteleden in de verpleeghuizen 
krijgen 2 x per jaar een bloemengroet.  
Contactpersoon: 
Mw. A. Groeneweg-Molendijk Groot Rijshoofd 4  tel. 438 81 66.  
 
Kraamdienst 
Deze dienst bezoekt gezinnen, waar een baby geboren is en brengt 
namens de kerk een boekje.  
Contactpersoon:  
Mw. W.G. de Ronde – v.d. Toolen G.A. Soetemanweg 38k   

tel. 416 50 17 
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Sociëteit voor ouderen 
Voor ouderen wordt 1x per 2 weken op de woensdag een middag 
georganiseerd in de J.V.R.. Er is gelegenheid tot gezellig praten en 
het meedoen aan een spel. De middag wordt besloten met een 
korte overdenking, zang en gebed.  
Contactpersoon: 
Mw. J. Groeneweg – v.d. Steen Pastoriedijk 433  

tel. 438 06 46 
 
Bloemendienst 
De H.V.D. verzorgt de bloemen in de kerk, die na de morgendienst 
als groet van de gemeente worden bezorgd bij zieke en/of oudere 
gemeenteleden.  
Ook verzorgt de H.V.D. een bloemetje bij huwelijksjubilea. 
Contactpersoon: 
Mw. A. Koole-de Blaauw  Uiterdijk 187 tel. 438 34 50 
 
Verder heeft de bloemendienst als taak het verzorgen van een 
bloemenattentie aan jarige gemeenteleden van 80 jaar en ouder. 
Contactpersoon: 
Mw. W.G. de Ronde – v.d. Toolen G.A. Soetemanweg 38k   

tel. 416 50 17 
 
ZWO-commissie 
Het doel van de ZWO-commissie is de gemeente helpen te voldoen 
aan haar missionaire en diaconale opdracht binnen en buiten 
Nederland. Ook is het doel om de uitbreiding van Gods Koninkrijk 
door getuigenis, dienst en inzet voor gerechtigheid naar vermogen 
te ondersteunen. Tevens het aandacht schenken aan zaken welke 
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking 
betreffen, om zo het bewustwordingsproces te stimuleren.  
De commissie houdt zich verder bezig met de volgende 
activiteiten: 

a. organiseren van zendingsdiensten  
b. inzamelen van postzegels en ansichtkaarten 
c. verkoop van zendingskalenders 
d. organiseren van een zendingsavond 
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e. drie keer per jaar wordt er meegedaan aan de landelijke 
collectes van Kerk in Actie 

f. in het najaar worden spaardoosjes uitgedeeld.  
 

Voorzitter: 
Mw. G. Vogels-Eijlander  Deijffelbroekseweg 7 

tel. 416 94 64 
Secretaris: 
Mw. A.S. Keemink   Burg. van Esstraat 164   

tel. 438 44 46 
Penningmeester: 
Dhr. R. van der Leeden  van Zyll de Jongstraat 96 

  tel. 472 03 52 
Commissieleden:  
Dhr. J. Verheij   Burg. van Esstraat 88  
          tel. 216 01 07 
Mw. A. Vogel - de Bruin  Pastoriedijk451 tel. 416 72 51 
 
Bankrekeningnummer ZWO-cie:  
Rabobank NL96 RABO 0353 2025 84 
 
Gezamenlijke diaconale activiteiten 
Sinds 2013 zijn de gezamenlijke diaconieën in Pernis gestart om, 
in samenwerking met Maatschappelijk werk en de Voedselbank, 
het armoedebeleid aan te pakken door hulp te bieden aan mensen 
die het financieel moeilijk hebben en nergens meer terecht 
kunnen. 
 
Thuis Front Team (TFT) familie Koster 
Zending is geen one-man show. Het zendingswerk, dat Kees-Jan 
en Lianne Koster in Engeland mogen doen, kunnen ze niet doen 
zonder achterban. Het is onmogelijk om alles, helemaal vanuit 
Engeland, zelf te doen. Daarom worden Kees-Jan en Lianne, maar 
ook hun kinderen, bijgestaan door het TFT. 
Het doel van het TFT is te functioneren als een tussenschakel 
tussen de uitzendorganisatie, de zendeling en de achterban.  
Het TFT is het aanspreekpunt voor de achterban, motiveert en 
stimuleert de achterban haar verantwoordelijkheid te nemen ten 
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aanzien van de uitzending, motiveert de achterban om in gebed 
mee te strijden met de zendeling. 
Het TFT zorgt voor voldoende financiële middelen en verzorgt de 
nieuwsbrieven. 
Het TFT voor de familie Koster bestaat uit 5 personen, die elk een 
eigen taak hebben, maar als team achter hen staat. Allereerst is 
het TFT betrokken geweest bij de voorbereidingsfase en nu Kees-
Jan en Lianne in Engeland zijn, vertegenwoordigt zij het gezin in 
Nederland. 
Op de website www.lifehope.koster.cx kunt u alles lezen over het 
leven en de gebeurtenissen in Engeland. Ook staat er meer 
informatie over het TFT. 
 
Contactadressen     
Anne Greet Koster   Nieuwendijk 8     
      annegreet@koster.cx  
Corrie Kranendonk   Uiterdijk 191  tel. 438 59 07  
Bas Ruizeveld de Winter Madroelstraat 6 tel. 416 65 45 
Petra Sekeris     Burg. van Esstraat 58 
          tel. 216 16 86  
Fam. J. Verheij    Burg. van Esstraat 88 
          tel: 216 01 07  
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EVANGELISATIE 
 
Interkerkelijke Evangelisatiecommissie 
 
In 2011 is er een einde gekomen aan de Evangelisatiecommissie 
van de Hervormde gemeente. Dat was niet alleen het gevolg van 
een tekort aan commissieleden, maar ook ingegeven door het feit 
dat we in ons dorp steeds meer gezamenlijke 
evangelisatieprojecten aanpakken.  
We noemen er een aantal: 

a. Week van Gebed aan het begin van een nieuw jaar. 
b. Vespers in de Stille Week. 
c. De Paasjubel, beginnend bij zonsopgang op de Algemene 

Begraafplaats. 
d. Pinksternoveen. 
e. Volkskerstzang op 24 december. 
f. Gebedskring. 
g. Bidstond voor de Jeugd. 
h. Nacht van Gebed. 
i. De Grote Bijbelquiz Pernis. 
j. Reflex / Impuls / Rock Solid. 
k. TOK ( Try Out Kitchen). 
l. Kids ’n.Things (bv. De Vliegende Speeldoos en Vrolijk 

Theater). 
 

Al zijn deze activiteiten niet in de directe zin evangelisatie-
activiteiten, indirect wel, want naar het dorp toe werken deze 
gezamenlijke initiatieven uitnodigend. 
De samenstelling van deze commissie is wisselend, maar vaste 
regel is wel dat uit iedere kerk er twee afgevaardigden zijn.  
 
Voorzitter:   Wisselend 
Secretaris:   Mw. C. Kranendonk tel. 438 59 07 
  
Penningmeester:  Mw. A.G. Koster   

 annegreet@koster.cx  
Medelid namens Herv. Gem.:   

Dhr. B. Ruizeveld de Winter   
      tel. 416 65 45 
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De kerkelijke gemeentes die hieraan meedoen zijn: de Hervormde 
kerk, de Gereformeerde kerk PKN, de Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt en de Baptistengemeente. 
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JEUGDWERK 
 
Hervormde Jeugdraad 
 
Voorzitter:  Vacant 
Secretaris:  Vacant 
Penningmeester: Dhr. T. v.d. Kuil G.A. Soetemanweg 103 
          tel. 438 83 60 
 
De Hervormde Jeugdraad wil een overlegorgaan zijn voor 
verenigingen die zich bezighouden met Christelijk jongerenwerk. 
Hoewel niet alle verenigingen verbonden zijn met de Hervormde 
gemeente, is een goede band hiermee voor alle aangesloten 
verenigingen van belang. 
Binnen de Jeugdraad worden die zaken geregeld, die voor alle 
verenigingen van belang zijn, 
zoals: ledenwerving, publiciteit, subsidieaanvragen, enz.. 
Daarnaast organiseert de Jeugdraad ieder jaar een Startweekend, 
waarin activiteiten plaatsvinden voor de doelgroepen van de 
verenigingen. Op deze wijze proberen we jongeren kennis te laten 
maken met de diverse verenigingen. 
 
Bij de Jeugdraad zijn aangesloten: 
- Zondagsschool “Timotheüs” 
- Rock Solid Pernis 
- Reflex 
 
Catechese 
Voor de jongeren vanaf 12 jaar is er momenteel interkerkelijke 
catechese in de vorm van start-catechese, huiscatechese en 
groepscatechese. Voor data verwijzen wij u naar de jeugdpagina 
van Kerkklanken. Wat betreft de belijdeniscatechese kan contact 
opgenomen worden met de predikant. Indien vacant dan met de 
scriba. 
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Zondagsschool "Timotheüs" 
Elke zondag wordt er tijdens de morgendienst zondagsschool 
gehouden in de consistorie van de kerk. In eenvoudige taal wordt 
de kinderen het Evangelie verteld. Tevens worden verwerkingen 
gemaakt en zingen we natuurlijk met elkaar. 
Op de website van de gemeente is een gedeelte speciaal voor de 
zondagsschool ingericht, deze is ook in te zien via: 
www.zondagsschoolpernis.nl. 
De kinderen gaan na het “Job-moment” naar de zondagschool en 
keren tijdens de collecte weer terug. 
 
Voorzitter  
Vacant 
Penningmeester:  
Anneke Bruijnse  Burg. van Esstraat 232  tel. 438 04 35  
Secretaris:  
Petra Sekeris    Burg. van Esstraat 58 tel. 216 16 86  
Leidsters: 
Siska Verheij   Ring 225    tel. 295 01 15 
Jeannette Molendijk Ring 16   tel. 06 163 005 57  
 
Kinderkoor "Timotheüs" 
Een onderdeel van de zondagsschool is het kinderkoor 
"Timotheüs".  
Het koor repeteert elke maandagavond van 18.30 uur tot 19.15 
uur in de bovenzaal van het gebouw Rehoboth.  
Vindt je het fijn om te zingen, kom dan gerust eens een keer 
kijken. Ook als je niet op de zondagsschool zit ben je van harte 
welkom. Het koor zingt regelmatig in kerkdiensten en in 
verzorgings- of verpleeghuizen.  
Leiding:  
Anneke Louwen  Ring 181    tel. 438 57 75 
Jeannette Molendijk  Ring 16    tel. 06 163 00557 
Janny Verheij   Burg. van Esstraat 88  tel. 216 01 07 
Petra Sekeris    Burg. van Esstraat 58 tel. 216 16 86  
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Job-Moment 
Een onderdeel van de kerkdienst voordat de kinderen naar de 
zondagschool gaan is er het “Job-moment". Job verteld dan e.e.a. 
over hetgeen er gaat gebeuren in de kindernevendienst. Door de 
predikant wordt een gebed uitgesproken en met de gemeente 
wordt samen een lied gezongen. 
Leiding: 
Janny Verheij   Burg. van Esstraat 88  tel. 216 01 07 
Petra Sekeris    Burg. van Esstraat 58 tel. 216 16 86  
Adrie Roobol   W. v. Vlietstraat 11, Oud-Beijerland  

tel. 0186 68 39 02 
Anja Buesink   Burg. van Esstraat 23  tel. 216 18 17 
Anneke Louwen  Ring 181    tel. 438 57 75 
 
Rock Solid Pernis 
Rock Solid Pernis (v.h. C.J.C. "Time-Out") is een club voor 
tieners in de leeftijd van groep 8 basisschool t/m de 2e klas 
Voortgezet Onderwijs. Om de week komen wij op vrijdagavond bij 
elkaar in de JVR. Inloop 19.15 uur en start programma 19.32 
uur.  
Rock Solid wil tieners prikkelen om het christelijk geloof te 
ontdekken op een manier die aansluit op hun leefwereld. We zijn 
aangesloten bij YFC (Youth for Christ). Van hen krijgen wij het 
materiaal om op een leuke, leerzame, prettige, actieve en creatieve 
manier kennis te maken met Gods woord en leren we tieners meer 
weerbaar te zijn. 
 
Coördinator:  
Anneke Louwen-Noordsij Ring 181   tel. 438 57 75 
       e-mail ad.louwen@12move.nl 
Secretaris en penningmeester:  
Janny van Wingerden-Grinwis Burg. van Esstraat 134   

tel. 472 16 41 
  
Leiding:  
Marco Meijboom  Van Beymontsingel 8 tel. 472 26 81 
Bryan Nieuwenkamp Deijffelbroekseweg 55 tel. 438 52 74 
Anneke Louwen  Ring 181    tel. 438 57 75 
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Facebook: https://www.facebook.com/RockSolidPernis 
 
Twitter: @rocksolidpernis 
 
Reflex 
Reflex is een moderne, vlotte en interkerkelijke jeugdgroep en is 
bestemd voor alle (niet-) kerkelijke jongeren tussen de 14 en 21 
jaar. In januari 2014 zijn we begonnen met een  “nieuwe” groep 
jongeren, waarvan de gemiddelde leeftijd rond de 14 jaar ligt. 
Reflex is een verdieping op een eventuele Rock Alpha / Youth 
Alpha of vormt zelf de basis voor verdere verdieping. Alles is 
gericht op gezelligheid en op groei in het geloof. 
Eens in de 2 weken komt deze groep op zondagavond bij elkaar 
om dingen uit het dagelijks leven met elkaar te delen en lol te 
maken. Met leeftijdsgenoten wordt er over het geloof gepraat en 
wordt er nagedacht over het geloof. De jongeren kunnen hun 
geloofs- / levens vragen stellen (en hopelijk beantwoord krijgen) 
en hun twijfels bespreken. Ook worden er regelmatig leuke uitjes 
en activiteiten georganiseerd, zoals een bezoek aan de EO-
jongerendag of een strandwandeling en niet te vergeten elk jaar 
een kampweekend. 
 
Contactpersoon 
Marleen Stekelenburg      tel. 438 18 26 
 
Overige leiding: 
Jacco Oldenburg  
Barbara van Kalken    
Ad Louwen     
Robert van der Stoep     
Erika Vermeer 
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Zanggroep "Revival" 
Een enthousiast koor dat iedere maandagavond repeteert van 
19.45 uur tot 21.30 uur in de bovenzaal van gebouw Rehoboth. 
Vind je het leuk om te zingen, kom dan eens een keer kijken. 
 
Voorzitter  
Vacant 
Secretaris : 
Marianne van Wingerden Vrijlandtstraat 44 tel. 341 41 06 
Penningmeester:  
Nel van der Stoep     Vroomstraat 10  tel. 438 17 78 
Public Relations: 
Miranda Koert      Smallandstraat 44 tel. 295 02 38 
Dirigente: 
Marcella van der Heijde    
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Hervormde Vrouwen Groep "Wees een Zegen" 
 
De H.V.G. vergadert om de veertien dagen op donderdagavond in 
de consistorie. Op deze avonden staat de Bijbel centraal. Er 
worden ook sprekers uitgenodigd. Eenmaal per jaar doet de 
H.V.G. ook mee met de bazaar ten bate van het algemeen 
onderhoud aan de kerkelijke gebouwen. Daar verkopen zij dan de 
door hen gemaakte artikelen.  
 
Presidente: 
Mw. L. Meijboom - Meijndert  Pastoriedijk 504  

tel. 438 41 56 
Mw. J. van der Leek — Meijndert  Biesboschstraat 102, 

Spijkenisse tel 0181-645667 
Secretaresse: 
Mw. J.B.H. Jansen- van Bennekum Burg. van Esstraat 171 
          tel 438 00 83 
Penningmeester: 
Mw. J.H. Meijboom - v/d Steen  Corneliahof 9 tel. 416 28 03  
 
Alg. Adjunct: 
Mv. W. Grinwis – Jongejan  Ring 96  tel. 416 22 12 
 
 
Algemene informatie Sociale Hulpinstanties Thuiszorg 
Rotterdam  
Huishoudelijke verzorging - Persoonlijke verzorging - 
Thuisbegeleiding - Specialistische verpleging  
Persoonsalarmering - Cursussen - Servicepas Rotterdam - 
Thuiszorgwinkel Rotterdam 
Klantenservice (010) 282 60 00 www.thuiszorgrotterdam.nl 
 
VraagWijzer Pernis van Stichting Welzijn Hoogvliet  
Voor informatie en verwijzing op gebied van wonen, zorg en 
welzijn:  
Wijkservicecentrum, G.A. Soetemanweg 25, 3195 TC Pernis, tel. 
472 28 09 
E-mail: a.vanderschee@welzijnhoogvliet. 
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Israël Producten Centrum 
 
De doelstelling van het Centrum is om, door middel van het 
verkopen van producten die uitsluitend in Israël gemaakt worden, 
een klein steentje bij te dragen aan de hulp om duizenden Joden 
die uit de hele wereld naar hun land terug keren (Aliyah), aan het 
werk te krijgen en te houden.  
De producten die worden gemaakt in kibboetzim en kleine 
bedrijfjes zijn ter plaatse besteld en reeds betaald, dus directer 
kan de hulp niet zijn. De producten worden door het Israël 
Producten Centrum ( Nijkerk ) geïmporteerd.  
Door producten uit Israël te kopen helpt U daadwerkelijk mee aan 
de sociale en economische verbetering van de nieuwe inwoners 
van Israël. 
Er zijn landelijk ± 210 consulenten die op vrijwillige basis de 
producten verkopen. 
Ook is er in Nijkerk een winkel waar de producten te koop zijn. 
De collectie bevat heel veel artikelen die U zelf goed kunt 
gebruiken en daarnaast een reeks van cadeauartikelen waar U 
een ander gelukkig mee kunt maken. 
Een kleine greep uit het assortiment: Huidverzorgingsproducten 
uit de Dode Zee (voor hem en haar), sieraden, wijn, kaarsen, 
kandelaars, thee, jam, kruiden, aardewerk, CD/ DVD enz. enz. 
Nieuwsgierig geworden, kom dan vrijblijvend eens langs bij uw 
IPC-consulente : 
 
Janny van der Kuil  Burgemeester van Esstraat 189  
          tel : 416 46 98 
e-mail    jannyvdkuil@solcon.nl 
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OVERIGE GEGEVENS 

Adressen van verpleeg- en ziekenhuizen c.q. zorgcentra 

Bedenk: 'Kaartje! Kleine moeite, groot plezier!' 

 

Antonius Binnenweg  Nieuwe Binnenweg 33 3014 GC Rotterdam 

Antonius 

IJsselmonde  

Groene Tuin 1  3078 KA Rotterdam  

Breede Vliet Schakelweg 162 3192 JP Hoogvliet  

Delta lok. 

Rotterdam-Zuid 

Boerhaavestraat 10  3083 DA Rotterdam 

De Twee Bruggen Pascalweg 41 3076 JK Rotterdam 

Elf Ranken Laurens Middeldijkerplein 28 2993 DL 

Barendrecht 

Erasmus MC  Dr. Molenwaterplein 

60  

3015 GJ Rotterdam  

EMC-Daniel den 

Hoed 

Groene Hilledijk 301  3075 EA Rotterdam  

EMC-Sophia  Dr. Molewaterplein 60  3015 GJ Rotterdam  

Havenziekenhuis  Haringvliet 2 3011 TD Rotterdam  

Het Havenlicht  Velsenaerstraat 4  3195 RP Pernis  

Het Immendaal  Loenenseweg 50 7361GD Beekbergen  

Ikazia Ziekenhuis Montessoriweg 1 3083 AN Rotterdam 

Maasstad Ziekenhuis Maasstadweg 21 3079 DZ Rotterdam 

Meeuwenhof Alverstraat 141 3192 TN Hoogvliet  

Oogziekenhuis  Schiedamsevest 180 3011 BH Rotterdam 
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Ruwaard van Putten  Ruwaard v. Puttenweg 

500 

3201 GZ Spijkenisse  

Samaritaan  Kon. Julianaweg 59 3245 KA 

Sommelsdijk  

 

Siloam  Kruisnetlaan 410  3192 KE Hoogvliet  

Slingedael  Slinge 901 3086 EZ Rotterdam 

Smeetsland Pietersdijk 60  3079 TD Rotterdam 

Sonneburgh 

(Schulpweg) 

Groene Kruisweg 381  3084 LM Rotterdam  

St. Franciscus 

Gasthuis 

Kleiweg 500  3045 PM Rotterdam  

Stadzicht Overschiese Kleiweg 

555 

3045 LJ Rotterdam  

Swinhove Plantageweg 3  3333 GZ 

Zwijndrecht 

Vlietland Ziekenhuis Vlietlandplein 2 3118 JH Schiedam  

Careyn De Vier 

Ambachten 

Markt 4 3201 CZ Spijkenisse 

Aafje zorghotels, loc. 

Sint Franciscus 

Gasthuis 

Kleiweg 500 3045 PM Rotterdam 

Aafje zorghotels, loc. 

Maasstadziekenhuis 

Maasstadweg 2 3079 DZ Rotterdam 

Bavo Kliniek  -   Nieuwe Binnenweg 35 3014 GC Rotterdam 

Bavo Europoort   
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