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KERKDIENSTEN

Zondag 28 april 2019
09.30 uur : De heer R.L. Antes te Ridderkerk.

______________ _

Ouderling van dienst en afkondiging
Dhr. R. van der Leeden

_ __

Organist
Dhr. A. Stortenbeker

Commissie van ontvangst: Dhr. A.A. van der Kuil / Mevr. J. Jansen-van Bennekum
Koster
: Dhr. C. Zwart
Kerkauto
: Mevr. L.A. Bijl-de Leeuw, tel. 438 16 51
Collecten
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Oppasdienst : Siska Verheij
Zondagsschool: Petra de Bruin
Zondag 5 mei 2019 - Bevrijdingsdag - Gezamenlijke dienst Hervormde Kerk___________
09.30 uur : Mevr. Ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool
m.m.v. “The Credo Singers” o.l.v. Bert Kruis
Ouderling van dienst en afkondiging
Mevr. P. Boekholt-Rep

Organist
Johan den Hoedt

Commissie van ontvangst: Mevr. I. Koert-Wemelsfelder / Mevr. C. Vink-van Tielen
Koster
: Dhr. G.C. Vogel
Kerkauto
: Mevr. C. Vink-van Tielen, tel. 416 89 78
Collecten
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Oppasdienst : Hanneke Verschoor
Zondagsschool: Siska Verheij

BIJBELROOSTER

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

28 april
29 april
30 april
1 mei
2 mei
3 mei
4 mei
5 mei
6 mei
7 mei
8 mei
9 mei
10 mei
11 mei

Leviticus 7:1-10
Leviticus 7:11-27
Leviticus 7:28-38
Psalm 144
Hooglied 1:1-7
Hooglied 1:8-17
Hooglied 2:1-7
Hooglied 2:8-15
Hooglied 2:16-3:5
Hooglied 3:6-11
Hooglied 4:1-11
Hooglied 4:12-5:1
Hooglied 5:2-8
Hooglied 5:9-6:3

Herstelwerkzaamheden
Let op vet
Priesterloon
Geluk voor het volk
Verlangen
Zoete woorden
Voor mij is er maar één
Samenkomst
Zoeken
Bewondering
Lichaamstaal
Paradijs ...
Aangeraakt
De ware
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Meditatie
GEDENK.
Deuteronomium 8:2-12
‘Gedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de HEER, uw God, u met sterke hand en opgeheven
arm bevrijdde.’ (Deuteronomium 5:15)
Het werkwoord ‘gedenken’ is in de Bijbel een belangrijk woord.
Je leest dat God gedenkt en dat mensen worden opgeroepen om te gedenken.
Het lijkt op herdenken, maar de betekenis gaat dieper.
Als je gedenkt, heb je iets of iemand (vrijwel voortdurend) in gedachten.
Of je wilt dat iets of iemand nooit vergeten wordt.
Als we iets of iemand gedenken, denken we terug aan gebeurtenissen uit het verleden.
Dat doen we op zo’n manier dat het een plaats krijgt in ons leven nu. Zo gedenk je iemand in een
testament. Aan herinneren heb je op zo’n moment veel minder!
In de Bijbel worden de Joden opgeroepen de uittocht uit Egypte jaarlijks te gedenken.
Gedenken is dan: elkaar oproepen om zo in gedachten terug te gaan in de tijd, alsof jij zelf in
Egypte was en bevrijd werd.
Jezus roept ons op Zijn dood te gedenken. Ook dat is dus niet alleen terugdenken aan die laatste
dag van Zijn leven, maar je daar ook heel nauw bij betrokken voelen. Je kunt zeggen: ‘Ik heb ook
nu alles met die kruisdood te maken. Dat sterven van Jezus bepaalt mijn leven. Mijn denken en
daardoor mijn doen wordt anders. Het bepaalt mijn leven.’
In de Bijbel staat ook dat God gedenkt. Een mooi voorbeeld daarvan is Psalm 8. Het is een lied van
grote verwondering: ‘Wat is toch de mens dat Gij hem gedenkt? Het mensenkind dat U naar hem
omziet?’
Het is verwondering over het feit dat God Zich zo diep met ons verbonden weet. Hij weet niet
alleen onze naam. Maar Hij gedenkt ons. Heel nauw is Hij elke dag bij ons bestaan betrokken.
Het woord gedenken in de Bijbel is daarom ook vaak een woord waar je blij van wordt.
God ‘gedacht’ na de zondvloed wat er gebeurd was. En Hij gaf de regenboog.
God gedacht ook de inwoners van Ninevé. Daarom kwam Hij terug op wat Hij gedreigd had hen te
zullen aandoen.
Zo wordt gedenken: vieren!
OPMERKING:
Maar het kan ook anders. In Psalm 25 lees je dat David
God vraagt de zonden van zijn jeugd niet te gedenken.
Dat doen mensen helaas wel heel vaak.
Altijd weer halen ze het verleden erbij.
David vraagt aan God dat niet te doen.
En dat wil Hij zeker.

Overgenomen uit ‘Geloof dat maar’. Door ds. Arie van der Veer.
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GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
27 april: Mevr. A. Hordijk-Keemink (Velsenaerstr. 14, 3195RP).
28 april: Dhr. B. van der Kuil (Corn. van Dijckstr. 12, 3195BB).
29 april: Mevr. J. Hans-van Oudheusden (Burg. Verduynstr. 48, 3195SC).
3 mei: Mevr. G. Verheij-van den Hooven (G.A. Soetemanweg 54, 3195TD)
5 mei: Dhr. A. Hordijk (Vrijlandtstr. 89, 3195VT) en Dhr. H.J. Broesder (Schout Eeuwoutstr. 12,
3195VZ).
7 mei: Mevr. N. Pons-Dijkshoorn (Ring 73, 3195XB).
8 mei: Dhr. A.A. van der Kuil (Burg. van Esstr. 189, 3195AE).
10 mei: Dhr. A. Verheij (Ring 294, 3195XR).
Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst en een gezegend nieuw levensjaar!
Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom.
Lied 840: 1
Jubileum
Op 29 april zijn Dhr. H. den Ouden en Mevr. T. den Ouden-van den Berg (Corneliahof 26,
3195RS) 60 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst en Gods zegen op uw verdere levenspad!

Bloemen
Op 14 april gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:
de heer M. Sijtsma, Vermaetweg 32 en
familie L. Meijboom-Speelman, Ring 98.
De bloemen gingen op Witte Donderdag als groet van de gemeente naar:
mevrouw W. Grinwis-Jongejan, Ring 96.
Op Goede Vrijdag gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:
mevrouw M.P. van den Bos, Velsenaerstraat 24.
De bloemen gingen op Eerste Paasdag als groet van de gemeente naar:
ds. E. van Rooijen en
de heer W.C. Hordijk, Velsenaerstraat 14.
Verpleeghuizen
Sonneburgh, locatie Groene Kruisweg
Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam
Mevr. F.C.W. de Reus-Kwak, 3A kamer 120
Mevr. J. Roukema-Grinwis, 4C kamer 10
Mevr. B. H. Meulenbelt-Noordijk, 2C kamer 100
Dhr. A.H. Kegel, 4B kamer 110

Zorgcentrum Het Havenlicht, 3e etage
Velsenaerstraat 4, 3195 RP Pernis
Mevr. A. Boontjes-de Weerd, kamer 301
Dhr. S. Moret, kamer 302
Mevr. T.A. Bekker-Riethoff, kamer 310
Mevr. C. Ketting-Verheij, kamer 312

Woonzorgcentrum Oranjehof
Immanuel Kantstraat 2, 3076 DK Rotterdam
Mevr. E. Kerkhof-Kouwenhoven

De Klepperwei
Zwaluwenlaan 1, 3161 TW Rhoon
Mevr. C. van der Stoep-van Gelder

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!
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Wij leven mee
Blijde berichten: Dhr. M. Sijtsma, Vermaetweg 32 is weer thuisgekomen uit het Ikazia-ziekenhuis
en Dhr. W. Hordijk, Velsenaerstraat 14, is thuisgekomen vanuit Laurens Intermezzo Zuid, weer
terug in het Havenlicht, waar zijn vrouw nu wel op een andere verdieping verblijft, maar ze zijn
toch samen in 1 gebouw.
Maar nog geen blijde berichten voor Mevr. Hannie Groeneweg-van der Steen, Prikkorf 85 te
Hoogvliet. Zij verblijft in het Erasmus Medisch Centrum. Wel op de goede weg qua genezing,
maar nog niet sterk genoeg om naar huis te gaan.
Laten we in deze week na Pasen allen die thuis of elders verblijven in onze gebeden gedenken.
Christus, onze Heer, verrees, Halleluja
Arie den Ouden
In memoriam Rianne van der Horst – Jonker
Op 25 maart j.l. overleed Rianne van der Horst op 53-jarige leeftijd. Boven de rouwkaart stond:
‘Onze altijd positieve levensgenieter heeft na een lange oneerlijke strijd haar verdiende rust
gevonden.’ En zo mag zij inderdaad gekenschetst worden, als ‘altijd positieve levensgenieter’.
Zelfs in haar laatste dagen bleef ze ondanks alle moeite en pijn, genieten van het leven, haar man,
kinderen en kleindochter.
Rianne werd als jongste dochter geboren in het gezin van Henk en Hilda Jonker. Ze had toen een
broer en drie zussen. Ze mocht genieten van een gelukkige jeugd waarin ze flink verwend werd als
‘nakomertje’. Eenmaal volwassen trouwde ze met haar buurjongen Cor van der Horst. Ze kregen
drie kinderen: Tessa, Anouk en Stef en ook nog een kleindochter: Mila.
Naast haar werk was Rianne ook actief als vrijwilliger, o.a. bij de voetbalvereniging. Haar grote
liefde was het zingen. Jarenlang maakte ze deel uit van gospelkoor Rejoice. Daar kon ze haar
enorme talent inzetten en mochten anderen daarvan genieten.
Naast het grote geluk dat Rianne en Cor mochten ontvangen en delen, was er ook veel verdriet.
Zeker bij het overlijden van haar oudste zus, haar ouders en onlangs nog haar schoonvader. En
daarnaast werden ze ook geconfronteerd met de fatale ziekte van Rianne.
30 maart jl. werd de herdenkingsdienst gehouden in de Hervormde Kerk. Dat Rianne enorm
geliefd was, bleek wel uit de aanwezigheid van zeer velen tijdens deze dienst. Deze werd
afgesloten met een opname van een door Rianne zelf gezongen lied. Daarna is ze in besloten kring
begraven.
Een prachtig leven werd veel te vroeg beëindigd. Fantastische herinneringen mogen voor altijd
blijven bestaan. Zo blijven we ook Rianne liefdevol bij ons dragen.
Cor ‘t Hart
Interkerkelijke Gebedskring
De gebedskring komt bijeen in de consistorie op vrijdagavond 26 april.
Aanvang 19.30 uur, einde 20.30 uur.
Weet u meer dan welkom.
Bas Ruizeveld de Winter
Bijbelkring
Op donderdag 2 mei 2019 begint de Bijbelkring in de consistorie om 20.00 uur.
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Wij gaan het hebben over de Joodse wijsheid/Hebreeuws denken van de filosoof Emmanuel
Levinas naar aanleiding van Genesis 50: 22 t/m 26.

Dankbaarheid...
Er komt altijd wel een periode waarin er minder positieve dingen in je leven zijn:
Verdriet, gemis, eenzaamheid, los moeten laten, het hebben van innerlijke pijn.
Vragen die in je hoofd ervoor willen zorgen
Dat je soms niet weet waarom je op zou staan de volgende morgen.
Maar hoe zwaar de wolken zich ook mogen samenpakken
En je de moed je in de schoenen laat zakken,
Weet dat je nooit alleen staat, al voel je je nog zo alleen,
Er staan altijd mensen om je heen.
Mensen waarvan je misschien niet altijd iets verwacht,
Ik weet uit eigen ervaring, dat mensen je meedragen in je hart.
Je mogelijkheden bieden, waardoor je weer op weg mag gaan
En niet langer stil op een donkere plek hoeft te staan.
Maar ook dat ik mijn Hemelse Vader mag vragen
Mij te helpen, om mij in moeilijke tijden te dragen.
Die arm om mijn schouders, de wetenschap dat Hij bij mij is,
Het heeft me geholpen om te verwerken van elk stukje gemis
En nee, het is niet weg en nee, ik ben er nog lang niet.
Maar door het met Hem te mogen delen, komt er een open plekje in mijn verdriet.
Ik weet en voel dat ik door mag gaan, elke dag.
Ik ben een dankbaar mens, dat ik zo opnieuw beginnen mag…
Petra de Bruin.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Dinsdag
Dinsdag

30 april
7 mei

Diaconie
Kerkrentmeesters

Consistoriekamer
Consistoriekamer

19.30 uur
19.30 uur

Wet op de Privacy
Sinds mei 2018 is er een nieuwe privacywetgeving van kracht: “Algemene Verordening
Gegevensbescherming”. Dat betekent dat de kerk niet zonder uw toestemming gegevens van b.v.
verjaardagsdatum, huwelijksdatum, adres etc., maar ook geen foto’s mag publiceren. Het heeft ook
te maken met het vermelden van namen en adressen van de bloemengroet, overledenen,
gemeenteleden die naar een zorgcentrum verhuizen of opgenomen worden in een ziekenhuis. Dit
geldt voor publicaties in Kerkklanken alsook de website van de kerk.
De kerkenraad doet een onderzoek naar wat wel en niet mag zonder uw toestemming.
Indien u nu al beslist dat u niet met naam, adres enz. ergens vermeld wilt worden, wilt u dat dat
dan doorgeven aan de scriba.
(Bovenstaande is eerder gepubliceerd in KK 56-7)
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Arie den Ouden (ouden_den_arie@hotmal.com)

HERVORMDE VROUWENDIENST

Sociëteit voor ouderen
Woensdag 1 mei 2019 houden we weer onze ouderenmiddag in de koffieruimte in de kerk, ingang
via het hek aan de zijkant en dan de hoofdingang. Aanvang 14.00 uur.
Voor contact Carola Vink 010-4168978, Riet Hollaar 010-4385046 of Rineke de Snayer 0104164844.
Allemaal hartelijk welkom namens de leidsters.

JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 28 april
en 5 mei

Zondagsschool
Vertrek vanuit de kerkdienst

Vrijdag 10 mei

RockSolid
JVR

Slotfeest
19.32 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

_______________________________________________________________________________
Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis

http://www.hervormdpernis.nl

e-mail:kerkburo@hervormdpernis.nl
Kerkgebouw: Ring 1, tel: 472 27 59
Predikant

Bijstand Pastoraat

Scriba

Vacant

ds. E. van Rooijen, Noordeloos
dhr. A. den Ouden
tel. 0183 51 31 76
Ozingastraat 52, 3195 SL Pernis
e-mail: vanrooijen1954@hotmail.com
tel. 438 51 98 / 06 139 750 63
Dinsdag en woensdag in principe tussen
12.30 en 13.00 uur in de consistorie aanwezig
en na telefonische afspraak
Interim-Predikant: ds. J. van Holten tel. 06 448 720 75
e-mail
: j.vanholten@pkn.nl
Kosters:

dhr. C. Zwart
dhr. H.J. Verheij
dhr. G.C. Vogel

tel. 416 05 31 / 06 114 890 65
tel. 295 01 15 / 06 212 383 39
tel. 416 72 51 / 06 126 619 72

Rehoboth
tel: 416 41 25
Ozingastraat 73, 3195 SK Pernis. Tel: 416 41 25
Inlichtingen: dhr. H.J. Verheij, tel: 295 01 15
Diaconie
Bankrek.nr.:
NL96 RABO 0353 2025 84
Zending: zie rek.nr. Diaconie
o.v.v. Zendingscommissie
Kerkklanken
Redactie
e-mail

College kerkrentmeesters
Bankrek.nr.:
NL84 RABO 0353 2025 09
INGrek.nr.:
NL66 INGB 0000 6327 27

Administratie collectebonnen
Bankrek nr.:
NL24 RABO 0353 2572 30
(€ 25,50 per vel)

: mw M. Verheij-Barendregt, Labrijnstraat 20, 3195 VD Pernis
: kerkklanken@hervormdpernis.nl

Administratie / abonnementen: Fam. Verheij, Burg.van Esstraat 88, 3195 AH Pernis
Abonnementsprijs € 12,50
Bankrekeningnummer: NL82 RABO 0353 2673 41
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416 90 28
216 01 07

______________________________________________________________________________________
Overige adressen vindt u in de Wegwijzer
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