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Kerkdienst
De voorganger in deze gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk is ds. G.J. Stougie en de organist de heer E. Zwart
Ziekenhuispatiënten
Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.
Bloemen
Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging van beide gemeentes naar:
de heer J.G. Olk en de familie M. Sijtsma-van den Berg.
Collectes
De collectes zijn bestemd voor de Diaconie en voor de Kerk.
U kunt uw collectegeld overmaken naar de bankrekening van Diaconie en Kerkrentmeesters.
Bankrekeningnummers:
Diaconie: NL96 RABO 0353 2025 84.
Kerkrentmeesters: NL84 RABO 0353 2025 09 of NL66 INGB 0000 6327 27.
Roemeniëreis 2021
Beste gemeenteleden en inwoners van Pernis.
Door de alom bekende omstandigheden is de Roemeniëreis afgelopen januari niet doorgegaan.
Feit is dat op de zolder van Rehoboth nog veel kleding en schoenen ligt die in de loop van vorig jaar zijn verzameld
en/of afgegeven bij Rehoboth. Om nu toch een keer schoon schip te maken is besloten om de kleding die we
mochten ontvangen te gaan sorteren. Met onze Roemenië werkgroep hebben we besloten dit in Rehoboth te
doen en wel in de JVR ruimte. Deze ruimte is zo ingericht dat er voldoende ruimte is en verder zorgen we ervoor
dat we met niet meer dan 5 personen in deze ruimte aanwezig zijn. Op de maandagmiddag, maandagavond,
dinsdagmiddag en dinsdagavond gaan we sorteren. In de middag vanaf 13.30 uur en in de avond vanaf 19.00 uur.
Misschien wilt u ons hierbij helpen en uiteraard wordt dat zeer op prijs gesteld. Maar zoals gemeld willen we met
niet te veel personen tegelijk in de ruimte zijn dus we vragen, indien u ons wilt komen helpen, om u aan te melden
bij Ineke Koert, 010-2950238. We starten het sorteren op maandag 3 mei en zien uw hulp graag tegemoet.
Maar hoe krijgen we de kleding dan in Roemenië? Er zijn 2 mogelijkheden.
De 1e is om een kleine container te huren en de kleding en schoenen hierin te laten versturen.
De 2e mogelijkheid is om het zelf te brengen. Dit is een voorzichtige mogelijkheid want we weten niet hoe de
situatie omtrent Corona zich houd en hoe deze zich ontwikkelt. Wat wel duidelijk is, is dat de gesorteerde kleding
en schoenen naar Gera in Codlea gaan. Op deze manier hebben we één adres waar alles naar toe gaat.
Om de kleding en schoenen naar Roemenië te transporteren, en of we dit nu versturen of eventueel zelf brengen,
daar zijn kosten aan verbonden.
We hopen dan ook dat we straks een beroep op u mogen doen om deze actie te ondersteunen.
Maar voor dat het zo ver is gaan we eerst sorteren en zodra het duidelijk is hoe we het naar Roemenië brengen
zullen we u uiteraard op de hoogte brengen hiervan.
Hartelijke groet,
namens de werkgroep, Bas.
Liturgie
Psalm 136: 1, 4
Lied 218: 1 t/m 5
Hemelhoog 121 / Joh. de Heer 889
Lied 823: 1, 4, 5
Geloofsbelijdenis
Lied 412: 3
Lied 418: 1, 2
Wilhelmus, vers 6

Hemelhoog 121 / Joh. de Heer 889
1. Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder.
En geen mens kan zonder water en zonder brood.
Refrein: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
2. Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen.
En als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen. Refrein
3. Nu heb je nooit genoeg. Nu blijf je steeds iets missen
en in het ongewisse of je ooit krijgt wat je vroeg. Refrein
4. Daar is geen zon en geen maan. Daar zal God ons verlichten.
Daar zullen alle gezichten vol van zijn heerlijkheid staan. Refrein
5. Daar is geen dorst of verdriet. Daar zal God ons omgeven.
Daar is gelukkig leven en het eindigt niet. Refrein
6. Zing voor de eeuwige dag. Zing voor zijn komst en zeg Amen.
Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag. Refrein

Kolossenzen 3: 12 t/m 4:1 (NBG)
12

Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid,
zachtmoedigheid en geduld. 13 Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk
ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. 14 En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. 15 En
de vrede van Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. 16 Het
woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en
geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. 17 En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de
naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!
18
Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here.
19
Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar.
20
Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is welbehagelijk in de Here.
21
Vaders prikkelt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.
22
Slaven, gehoorzaamt uw heren naar het vlees in alles, niet als mensenbehagers om hen naar de ogen te zien, maar met
eenvoud des harten in de vreze des Heren. 23 Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor
mensen; 24 gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer. 25 Want wie
onrecht doet, zal zijn onrecht terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons.
1
Heren, betracht jegens uw slaven recht en billijkheid; gij weet toch, dat ook gij een heer in de hemel hebt.

Kolossenzen 3: 12 t/m 4:1 (NBV)
12

Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in
goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. 13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te
verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14 En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die
u tot een volmaakte eenheid maakt. 15 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de
leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. 16 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan
elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 17
Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.
18
Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer.
19
Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar.
20
Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer.
21
Vaders, vit niet op uw kinderen, want dat maakt ze moedeloos.
22
Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles, niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar
oprecht en met ontzag voor de Heer. 23 Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen,
24
want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen-uw meester is Christus! 25 Maar iedereen die
onrecht doet zal daarvoor boeten, en daarbij wordt geen onderscheid gemaakt.
1
Meesters, geef uw slaven waar ze recht op hebben en wat redelijk is, want u weet dat ook u een meester hebt, in de hemel.

