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Meditatie
‘van alzo hoge, van alzo ver’
Het Kerstverhaal aangaande de geboorte van de Here Jezus vinden we maar bij één evangelist,
namelijk bij Lucas.
Het is met deze dokter (Lucas was arts!) dat Maria intens gesproken heeft over wat haar in Nazareth
gezegd en in Bethlehem overkomen was.
Zij mocht de moeder des Heren worden!
De vader, zo lezen we of beter de verwekker, was de Heilige Geest: ‘de heilige Geest zal over u
komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige dat verwekt
wordt, Zoon Gods genoemd worden’ (Lucas 1: 35).
Jezus komt van buiten deze wereld binnen, Hij werd niet uit deze wereld geboren.
Hij is dus niet het beste exemplaar van de mensen, het hoogste wat wij ooit hebben voortgebracht.
Hij komt van Godswege, is door de Allerhoogste voortgebracht.
Wel voor de wereld, ook in de wereld, maar niet van de wereld.
Daarom zingen wij terecht dat Hij kwam van ‘alzo hoge, van alzo ver’!
Tegelijkertijd is Hij die de Hoogste is door een nederige deur binnen gekomen, namelijk door een
dienstmaagd!
Deze twee elementen die zich zo gespannen tot elkaar verhouden keren terug in onze
geloofsbelijdenis: ‘ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria’.
Zijn afkomst van ‘alzo hoge, alzo ver’ brengt Hem tegelijk heel dichtbij als degene die ons vlees en
bloed heeft aangenomen.
‘Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond’.
Het is belangrijk die spanning vast te houden tussen de Zoon van God die tegelijk Zoon des mensen is.
Want dat betekent dat Jezus die van buitenaf de mensengeschiedenis binnen getreden is ook van
buitenaf bij ons binnen komt!
Het goddelijke zit niet in ons, de geboorte van Jezus vindt niet zijn oorsprong en bron in ons leven.
Da ’s jammer voor allen die menen dat er nog iets van een goddelijk aanknopingspunt in ons zit
(New-agers bijv.), da’s ook jammer voor hen die hun geloof terugvoeren op hun ouders en grootouders
(traditie- of historisch geloof).
Jezus komt van buiten en zoekt binnen te komen: Hij zoekt in uw en mijn hart een “Bethlehem”, een
onderdak.
Dat was in het bijbelse Bethlehem moeilijk, daar was geen plaats voor hen in de herberg.
En hoe is dat vandaag bij u en bij jou die zeggen het Kerstfeest te gaan vieren?
Echt feest wordt het als Hij ‘van alzo hoge, van alzo ver’ bij u en mij binnen kan komen!

Ds. C.E. Lavooij

KERKDIENSTEN

Zondag 23 december 2007 - 4e Advent_________________________________________________
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij
18.30 uur : ds. Z. de Graaf te Katwijk
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : mw. P. Boekholt-Rep
Avonddienst : mw. J. Groeneweg-van der Steen

Organist
dhr. W. Ketting
dhr. A. Stortenbeker

Ambtsdrager van ontvangst: mw. J. Groeneweg-van der Steen / dhr. A.C. Bijl
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. A.C. Bijl
Oppasdienst : Manon Meijboom en Miranda Koert
Zondagsschool: Groep 1
- Conny van Dijk en Siska Verheij
Groep 2 en 3 - Jannette Molendijk en Kees-Jan Koster
Peuterzondagsschool: Marleen den Ouden en Miranda Koert

Maandag 24 december 2007 - Volkskerstzang___________________________________________
20.00 uur : ds. C.E. Lavooij

Dinsdag 25 december 2007 - Eerste Kerstdag___________________________________________
10.00 uur : ds. C.E. Lavooij - Gezinsdienst
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : mw. J. Groeneweg-van der Steen

Organist
dhr. A. den Ouden

Ambtsdrager van ontvangst: dhr. L.J. Hoogwerf / mw. A.S. Keemink
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Deurcollecte : 3e extra collecte tekort Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. S. Bootsma
Oppasdienst : Jessica den Uijl en Christine Hout
Zondagsschool: Groep 1
- Siska Verheij
Peuterzondagsschool: Lenie Molendijk

Woensdag 26 december 2007 - Tweede Kerstdag________________________________________
11.00 uur : Kinderkerstfeest
.
Organist: dhr. A. den Ouden
Voor de allerkleinsten is er oppas.

Zondag 30 december 2007
_______________________________________________________
09.30 uur : ds. D.H. Bosma te ‘s-Gravenhage
18.30 uur : ds. P.D. Steegman te Ridderkerk
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : mw. J. Groeneweg-van der Steen
Avonddienst : dhr. L.J. Hoogwerf

Organist
dhr. W. Ketting
dhr. A. Stortenbeker
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Ambtsdrager van ontvangst: dhr. R. van der Leeden / dhr. P. Pons
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. L. Lodder
Oppasdienst : Rineke de Snaijer en Frea de Man
Zondagsschool: Groep 1
- Jannette Molendijk en Janny Verheij
Groep 2 en 3 - Jessica den Uijl en Petra Sekeris
Peuterzondagsschool: Marleen den Ouden

Maandag 31 december 2007
______________________________________________________
19.00 uur : ds. C.E. Lavooij - Oudejaarsavonddienst
Ouderling van dienst en afkondiging
dhr. L.J. Hoogwerf

Organist
dhr. A. den Ouden

Ambtsdrager van ontvangst: mw. M.L. Pons / mw. J.H. Meijboom-van der Steen
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters

Dinsdag 1 januari__________________________________________________________________
10.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Nieuwjaarsdienst in Het Havenlicht
Ouderling van dienst en afkondiging: dhr. L.J. Hoogwerf
Organist: dhr. W. Ketting

Zondag 6 januari 2008
__________________________________________________________
09.30 uur : ds. W.H. van Boeijen te Rockanje
18.30 uur : ds. J. Reehorst te Piershil
Organist
dhr. A. den Ouden
dhr. D. Berghout

Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. L.J. Hoogwerf
Avonddienst : dhr. R. van der Leeden

Ambtsdrager van ontvangst: dhr. M. Roobol / mw. W.G. de Ronde-van der Toolen
Collecte
: Roemenië / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. D.J. Verheij
Oppasdienst : Heleen Verschoor en Sjanie de Laat
Zondagsschool: Groep 1
- Regina Meijndert en Siska Verheij
Groep 2 en 3 - Jannette Molendijk en Anneke Bruinse
Peuterzondagsschool: Lianne Koster

BIJBELROOSTER

zo
ma
di
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za

23 december
24 december
25 december
26 december
27 december
28 december
29 december

Jesaja
Matteüs
Matteüs
Psalm
Psalm
Psalm
Psalm

26: 20 - 27: 6
1: 1 - 17
1: 18 - 25
119: 1 - 8
119: 9 - 16
119: 17 - 24
119: 25 - 32

Zorg voor de wijngaard
Stamboom
Jozef en de engel
De volmaakte weg
Vreugde
Vreemdeling
Begrip
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30 december
31 december
1 januari
2 januari
3 januari
4 januari
5 januari
6 januari
7 januari
8 januari
9 januari
10 januari
11 januari
12 januari

Psalm
Romeinen
Psalm
Jesaja
Jesaja
Jesaja
Psalm
Matteüs
Matteüs
Psalm
Jesaja
Jesaja
Jesaja
Matteüs

119: 33 - 40
8: 31 - 39
119: 41 - 48
59: 1 - 8
59: 9 - 15a
59:15b- 21
119: 49 - 56
2: 1 - 12
2: 13 - 23
119: 57 - 64
60: 1 - 9
60: 10 - 14
60: 15 - 22
3: 1 - 12

Inzicht
Verbondenheid

Ter informatie: Bij het leesrooster van 2008 van het NBG wordt helaas geen titel meer vermeld!

GEMEENTEBERICHTEN

In Memoriam
Op maandag 10 december is na een kortstondig ziekbed een einde gekomen aan het leven van Jan
Molendijk. Samen met zijn vrouw woonde hij al zeven jaar in het Havenlicht.
Jan is 87 jaar geworden en op zaterdag 15 december hebben wij zijn lichaam begeleid en gebracht naar
zijn laatste aardse rustplaats, alwaar het liggen zal tot de Here Jezus komt en ook onze lichamen zal
opwekken. Voordat wij deze tocht maakten hebben wij in een dienst ter nagedachtenis afscheid van
hem genomen in het kerkgebouw van de Baptisten “De Heuvel”, waar vroeger de boerderij stond waar
zijn vader en later ook Jan gewoond heeft.
Op 14 november 1920 zag Jan het levenslicht op wat nu de parkeerplaats is tegenover de hervormde
kerk, maar waar toen de zogeheten diakenhuizen stonden. Hij was de op één na oudste broer van een
gezin dat in totaal uit acht kinderen zou gaan bestaan. Zijn moeder is jong gestorven, nog voor haar
veertigste en liet dus een groot gezin achter. Jan heeft altijd een goede band met zijn broers en zusters
gehad en zich ingezet om het gezin en het bedrijf van zijn vader draaiende te houden. Hij was een
harde werker, pakte alles aan: voor en na schooltijd molk hij koeien, rooide hij suikerbieten of
aardappels en zat in de aardbeien. In de moeilijke jaren van de oorlog heeft hij links en rechts door het
slachten van vee en kippen mensen geholpen die het zwaar hadden. Ook voor het verzet heeft hij zich
ingezet. Later verhuurde hij zich ook als boerenknecht, eerst met paard en wagen en later met de
trekker. Nog weer later, in de tijd dat Pernis veranderde van een boerensamenleving naar een
industriële is hij ook heier geweest en heeft hij de Eemhaven helpen uitbaggeren. Maar ook slopen,
dak bedekken en metselen was hem niet vreemd. Jan was handige en sterke kerel, die een echt
manusje van alles was.
In z’n vrije tijd was hij te vinden in z’n tuin, tussen z’n varkens, kippen en konijnen.
Door slijtage aan z’n knieën en spierverslapping, door verschillende tia’s en regelmatig een longontsteking heeft hij de laatste zeven jaar van zijn leven veel verzorging nodig gehad, zowel van zijn
vrouw als van het personeel van het Havenlicht.
Maar zoals hij in zijn goede jaren was, zo bleef hij ook nu: een opgeruimd mens die nooit chagrijnig
was. In zijn goede jaren hield hij van een lolletje en genoot hij van uitgaan, dansen en vooral zingen.
Om die reden was op de liturgie zijn favoriete lied `Droomland´ afgedrukt, een lied dat hij met zijn
familieleden op een ontroerende wijze ten gehore kon brengen.
Aan zijn kinderen vertelde hij vaak de beroemde Bijbelverhalen over Jacob en Ezau, over David en
Goliath en over Simson. Daarom lazen we van deze laatste figuur een gedeelte tijdens de rouwdienst
en wel dat deel dat Simson een duizendtal Filistijnen met een ezelskinnebak doodsloeg.
Een echte krachtpatser die in z´n ééntje ontzettend veel heeft gedaan voor het volk Israël.
Schijnbaar moeiteloos, want bezield door de Geest van God, die hem van jongs af aan aandreef.
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Tegelijk was Simson ook een kwetsbaar en gewoon mens, want na die duizend geveld te hebben, stierf
hij bijna van de dorst en smeekte hij God hem te helpen.
En op zijn gebed kwam er water uit de rots dat hem laafde en van nieuwe krachten voorzag.
Een man van uitersten. Iets daarvan was ook wel terug te vinden in Jan, die enerzijds werkte als een
paard en vrolijk en ongecompliceerd door het leven ging, maar die ook kwetsbaar was en zich soms
afvroeg of hij het wel goed gedaan had in z´n leven. Ooit heb ik daar, op zijn verzoek, nog een gesprek
met hem over gevoerd in het Havenlicht. Ik herinner me het als een zoeken naar verzoening en
vergeving wat ook in zijn leven tekort en te weinig was.
Geheel onverwacht eigenlijk, zoals bij Simson na die slag en dat spotlied die bange bede kwam.
Ook Simson had God nodig en was van Hem afhankelijk. Zoals Jan die afhankelijkheid toen, in dat
gesprek, uitstraalde.
Leven is alleen mogelijk als we gelaafd worden uit de rots, uit de levende rots Jezus Christus.
Hij is de ware en klare wel!
Niet alleen om te kunnen leven, maar ook om verzoend te kunnen sterven.
Die bron ontsluit ons het evangelie ook op het moment dat we rondom een dierbare overledene zitten.
Want wie drinkt uit de levende bron Christus zal leven, ook al is hij gestorven. Die troost mag de
krachtbron zijn voor zijn vrouw en kinderen om verder te gaan en Jan over te geven in de handen van
de Levende God.
Jarigen
Door onbekende oorzaak vergeten, maar nu dan als eerste genoemd:
Mevr.C.B.T. van Luijk-Driesprong (G.A. Soetemanweg 59d) die op 16 dec. de gezegende leeftijd van
88 jaar mocht bereiken. Voorwaar, een vermeldenswaardige leeftijd!
En nu de overigen:
Op 22 dec. mevr. F. de Zwart-Veerbeek (Havenlicht 011).
Op 25 dec. mevr. A. Roobol-van den Hoven (Zellingstr. 52).
Op 27 dec. mevr. J.C. Bos-van der Hammen (Van Byemontsingel 32).
Op 28 dec. dhr. J. Noordzij (Van Byemontsingel 34) en mevr. J.J.F. Farenhout-Verheij
(Burg. Beijenstr. 30).
Het jaar wordt afgesloten met mevr. A. van Os-van der Pijl (Nieuwedijk 18).
Op 1 jan. 2008 mevr. B. Padmos-Schouten (Ring 127) en mevr. K. Moret-Ketting (Corneliahof 29).
Op 2 jan. mevr. C.P. Dekker-Bouman (Corneliahof 34).
Op 3 jan. mevr. S. de Weijer-de Vries (Havenlicht 110).
Op 5 jan. mevr. M.H. Kruidenier-Zevenbergen (Ring 95).
Op 6 jan. mevr. I. Schotten-Meester (Havenlicht 305) en mevr. K. van den Houten (Van Esstr. 127)
Op 8 jan. mevr. A. van der Steen-de Ruiter (Havenlicht 209).
Op 11 jan. mevr. J. de Reus-Breeman (Burg. van Esstr. 173).
Allen van harte, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegebeden!
‘Als ik maar weet, ook als op aard’
mij droefheid wacht of kruis,
dat ieder kruis mij nader brengt
bij ’t eeuwig Vaderhuis’
‘nader tot U, nader tot U,
nader, Mijn Heiland, tot U.
Als ik maar weet, dat alles hier
Mij nader brengt tot U’.
ELB 178: 4

Bloemen
Op 9 dec. gingen de bloemen als groet van de gemeente naar Jenny van der Steen (Smallandstr. 29),
mevr. Verweel-Kooi (Havenlicht 310) en mevr. Nieuwpoort-den Boer (Vermaetweg 14).
Op 16 dec. gingen ze naar dhr. M. Verschoor (Corneliahof 5), dhr. Bijl (Burg. van Esstr. 244) en
dhr. P. Vermeij (G.A. Soetemanweg 46).
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Zieken
Mevr. Van Dijk-Beukelman is verplaatst van het ‘Ruwaard’ naar ‘De Elf Ranken’ in Barendrecht
(Middeldijkerplein 28, 2993 DL, afd. Revalidatie k.110).
Dhr. M. Verschoor (Corneliahof 5) en mevr. Meijboom-van der Steen (Burg Verduynstr. 24) zijn weer
thuis.
In het Erasmus MC zijn opgenomen dhr. J. Vermeer (Rembrandtlaan 33 Rozenburg) en dhr. L. Beijer
(Burg. van Esstr. 220) . In het Ikazia is opgenomen mevr. B. Verheij-Aalbers (G.A. Soetemnaweg
55d).
Alle zieken, ook de thuiszieken sterkte toegewenst, samen met hen die er nauw bij betrokken zijn!
Verpleegtehuizen
Elf Ranken Barendrecht
Mevr. P. Mastenbroek
Mevr. M. van Dijk-Beukelman

Verpleeghuis Sonneburgh
Mevr. P. Baas-van der Ent
Mevr. G.J. Hoek-van der Linden
Mevr. J. Pronk-Spaans

Verpleeghuis Slingedael
Mevr. L. Buitendijk-Noordijk

Swinhove Zwijndrecht
Dhr. IJ. Koole

Antonius IJsselmonde
Mevr. M. van der Steen-van Bokkem

Verpleeghuis De Breede Vliet
Mevr. L. Noordzij-de Bruin
Dhr. L.W. Sjouw
Dhr. D. Sjouw

Zorgcentrum Hooge-Werf Poortugaal
Mevr. A. ’t Hart-Berkhout

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!
Giften
Via ouderling P. Boekholt-Rep 1x € 5,- en 1x € 10,- voor het tekort van de kerk.
Via ds. Lavooij 2 x € 5,- en 2x € 20,- en via de deurmat 1x € 200,- voor de kerkrentmeesters.
Alle gevers hartelijk dank!
Bij de diensten
Ik hoop dat u net als ik geniet van het Advent- en Kerstproject van de zondagsschool, waarin Jezus als
Zoon van David centraal staat. We hebben achtereenvolgens de tussen zijn volk dansende David
gehad, de afhankelijke zoon van David Salomo, de tempelherstellende Joas en we sluiten de Advent af
met de voorbiddende Hizkia!
Allen verwijzen naar de ware Zoon van David: Jezus, in wie alle aspecten van dit viertal (plus nog
veel meer) in één Persoon verenigd zijn en Gods belofte ten volle zichtbaar wordt.
Dat vieren we op dinsdag 25 dec., een datum waar de Reformatoren (m.n. Calvijn) graag afstand van
hadden gedaan (zij zagen liever dat de geboorte van de Heiland op een zondag herdacht zou worden,
voor of na 25 dec.!), maar wat zij er niet door hebben weten te drukken vanwege de hardnekkigheid
waarmee men vasthield aan de midwinterfeesten die met de zonnewende samenhingen en waar de
R.K. kerk zich bij had aangesloten.
Calvijn beschouwt onze dienst op de 25ste dus als een rest rooms zuurdesem, maar er zijn bij de
kerkenraad geen brieven binnen gekomen die daarom voor afschaffing van deze dienst pleiten…
Na Kerst rest er nog één zondag (ik hoop dan in de Grote Kerk van Dordrecht te preken, waar als de
vorst doorzet iedereen zit te vernikkelen van de kou!) en dan is het alweer Oudjaar. In de dienst ’s
avonds hoop ik voor te gaan, evenals op Nieuwjaarsmorgen, waar we rond de klok van 10.30 uur een
korte viering hebben in het Havenlicht en daarna koffie drinken en elkaar een gezegend Nieuwjaar
zullen kunnen toewensen.
Op 6 jan. zijn er gastpredikanten en heb ik een vrije zondag (die ik ook vrij houd).
Allen gezegende diensten toegewenst en ook de koren weer veel zanggenot!
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Kerstvolkszang
Op maandagavond 24 dec. om 20.00 uur zal de Kerstvolkszang weer plaatsvinden in onze kerk. Om
19.30 uur gaan de deuren open en OBK en het Baptistenkoor “De Blijde Tijding” zullen acte de
présence geven.
Voorganger is Cor ’t Hart en de interkerkelijke Evangelisatie commissie nodigt u voor deze volkszang
van harte uit.
Er zal voor de kerk een standje staan met koffie (en natuurlijk zullen de glaasjes met waxinelichtjes
niet ontbreken). Wilt u ze weer verzamelen en achter bij de pastoriegarage neerzetten?
Roemenië-reis
Op 6 jan. zal de collecte voor de Roemenië-reis worden gehouden. Inmiddels heb ik de bevestiging
gekregen dat wij zowel in Suceava als in Cornutel Banat welkom zijn.
Op de eerste plek zullen we de kleding rondbrengen naast de voedselpakketten, op de laatste zullen
alleen voedselpakketten worden gekocht en uitgedeeld.
We hopen, mede met de diakenen, op een milde en ruime gift om deze reis, ditmaal naar twee
adressen, weer te kunnen maken! De rek. nrs. van de diakonie vindt u in de Kerkklanken.
Op 13 jan. bent u welkom om 20.45 uur in de pastorie voor een korte bidstond!
Behalve een goed gebruik is het meestal ook erg gezellig!
Actueel
Wie op www.telefoonsgids.nl kijkt ziet daar een boksende Sinterklaas tegenover een eveneens van
bokshandschoenen voorziene Kerstman. Tussen die twee vindt een flinke wedstrijd plaats.
U snapt het al: het is een concurrentiestrijd wie van hen de meeste pinpashandelingen per uur op zijn
naam weet te krijgen…
Voor velen is de maand december niets anders dan een shopping-run, waarbij de onrust en de stress
naar z’n hoogtepunt loopt.
Grote afwezige op deze website is het Kind. Bij Hem vinden we geen strijd, maar vrede.
Een vrede die onze onvrede en onrust kan stillen en wegnemen. Maar voor je het weet, is Hij ook bij
ons het Kind van de rekening….
Spreuken
Over ‘goed’:
Wij weten wel wat aangenaam voor ons is, maar niet wat goed voor ons is (J. Overduin)
Wat wij goed noemen is slecht voor de helft van de wereld (H. Oosterhuis)
Het goede is het voetspoor van God in de wereld (Andreas Kinneging)
Pastorieklanken
De laatste weken hangt er grieperigheid in de pastorie: de één heeft buikpijnen, een ander weer
hoofdpijnen en de malaise is nog niet voorbij. Misschien dat de aankomende kerstvakantie daar
verandering in zal brengen. Zelf heb ik gelukkig nog geen noemenswaardige last van deze
ongemakken gehad (en heb daar ook geen tijd voor!). We hopen dat rond de verjaardagen van Izak en
Stijn iedereen weer vol energie zit.
De Kerstdagen hopen mijn ouders weer in de pastorie te zijn om o.a. ook de verjaardagen van deze
twee te vieren.
De oudste dochters gaan gezamenlijk naar Parijs en hopen de Kerstnachtdienst in de Nôtre Dame te
beleven (een ervaring die ik in 1976 heb opgedaan).
Aan het begin van het nieuwe jaar hoop ik samen met mijn vrouw een paar daagjes ertussenuit te gaan
om even bij te komen van alle drukte van de laatste weken.
Nadien beginnen de voorbereidingen op de reis naar Roemenië.
En voor wat betreft de sjoelstenen: Ionela had wel 5 sjoelbakken mee kunnen nemen, want het regende
stenen op de pastoriemat en aan de achterdeur.
Erg bedankt, maar wie nu sjoelstenen tekort komt, u bent welkom om wat over is bij ons op te halen
(want met 75 stenen gooi je natuurlijk al te gemakkelijk 300 punten…!)
Fijne feestdagen en een goed begin toegewenst!
Ds. Lavooij
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN
KERKELIJKE ADMINISTRATIE

Binnen onze gemeente zijn verhuisd:
- familie C. van Kampen-Koert, Ozingastraat 35, naar Cremerstraat 105.
- familie W. Vogel-de Raadt, Vrijlandtstraat 7, naar Uiterdijk 108.
- familie C. Vink-Schilt, Vrijlandtstraat 74, naar Uiterdijk 112.

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst
Verantwoording giften van de maand december:
Via mevrouw Muizer-den Ouden ontvangen
Via mevrouw Molendijk-'tHart
ontvangen
Via Anke Keemink
ontvangen
Via mijn brievenbus
ontvangen
Hartelijk dank!
Aukje Koole

2x
1x
1x
1x

€ 5,=
€10,=
€ 5,=
€15,=

H.V.G. “Wees een zegen”
Nog even een herinnering aan onze Kerstviering op donderdag 20 december in de benedenzaal van
“Rehoboth”. We beginnen om 17.00 uur. Diegenen die met ons het kerstfeest mee willen vieren zijn
van harte welkom. We hopen dat u allen aanwezig kunt zijn.
Het bestuur wenst u gezegende kerstdagen en een goed 2008.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
J.H. Meijboom-van der Steen
Sociëteit voor ouderen
Woensdag 9 januari houden we weer onze ouderenmiddag in gebouw Rehoboth. Om 14.15 uur is de
zaal open en de middag begint om 14.30 uur. U bent allemaal van harte welkom.
Namens de leidsters,
Diny Verheij

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Extra collecte voor het tekort
Tijdens de dienst op eerste Kerstdag zal de derde extra collecte voor het tekort van uw college van
kerkrentmeesters gehouden worden.
Op deze eerste kerstdag, voor een ieder een “feestelijke dag”, verwacht ons college uw aller financiële
medewerking om het jaar 2007 met een zo klein mogelijk negatief resultaat af te sluiten.
Namens uw kerkrentmeesters “Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2008”.
Oudejaarscollecte
In de week van 27 december t/m 4 januari wordt de huis aan huis oudejaarscollecte gehouden.
U krijgt hiervoor een enveloppe met folder in uw brievenbus. De gelden van deze collecte zijn
bestemd voor het algemeen kerkenwerk. Bij deze collecte wordt in het bijzonder de aandacht gevraagd
voor gelden m.b.t. het betalen van het verplicht landelijk quotum.
Als college zijn we ons ervan bewust dat er vaak en veel een beroep op uw offervaardigheid wordt
gedaan in deze dure decembermaand. Maar wij zien ons genoodzaakt omdat de kerk en de voortgang
van het daar verkondigde woord ons allen aan het hart ligt.
Als college zien we de opbrengst van beide collectes met vertrouwen tegemoet.
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Generale kas
Zoals eerder vermeld wordt in verband met de landelijke verhoging, met ingang van 1 januari 2008, de
bijdrage € 10,-- per lidmaat, € 5,-- euro blijft in onze gemeente, de andere € 5,-- gaat naar de
landelijke kas. Daaruit worden de bedragen betaald aan die gemeente die het even niet redden. U kunt
uw bijdrage storten op banknummer 3532.02.509 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis of op
postbanknummer 632727 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis onder vermelding van generale kas 2008.
Uw college van kerkrentmeesters

JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 23 december,
Zondagsschool
e
1 Kerstdag, 30 december Vertrek vanuit de kerkdienst (of inloop buurthuis 09.45 - 10.00 uur)
en 6 januari
Maandag 7 januari
en 14 januari

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Maandag 7 januari
en 14 januari

Gospeljongerenkoor “Revival”
Bovenzaal Rehoboth 19.45 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Donderdag 10 januari

Catechisaties
Startcatechese groep 7 en 8 bij mw. A. Berghout,
Uiterdijk 213
12+ bij Thea Kruithof, Nieuwedijk 32

Zondag 23 december

Devotion - ‘God gezocht’

Donderdag 10 januari

Donderdag 10 januari

JVR
maaltijd vanaf
hoofdprogramma vanaf
Training en toerusting jeugdwerkers
JVR
(inloop vanaf

19.00 uur
19.15 uur
17.30 uur
18.30 uur
19.30 uur
19.15 uur)

PVA Kerstkaartenactie
Beste gemeenteleden,
Wanneer de Sint met zijn pieten vertrokken is, breekt natuurlijk ook het feest aan waarbij we de
geboorte van onze Here Jezus Christus vieren: Kerst. Wij zullen dit jaar weer een kerstkaartenactie
organiseren, net als twee jaar geleden, toen de opbrengst bestemd was voor het project van Sarah
Lavooij in India. De kerstkaartenactie houdt in dat jongeren uit onze gemeente kerstkaarten bezorgen
tegen een (door u zelf te bepalen) vergoeding. De opbrengst is in z’n geheel bestemd voor PVA
(Pernis voor Afrika). Zo spaart u postzegels uit en sparen wij voor onze reis naar Afrika!
Dus heeft u kerstkaarten die u door ons wilt laten bezorgen voor het goede doel (gelieve wel adressen
in Pernis), neem dan alstublieft contact op met onderstaande personen. Zij helpen u graag verder.
Wij hopen van harte dat ook deze actie een groot succes wordt en we veel plezier zullen beleven maar
vooral veel geld kunnen inzamelen voor PVA! Alvast bedankt! Ook al gevers en geefsters van de
Sinterklaasactie nog bedankt! We hebben het mooie bedrag van 122 euro op mogen halen! Geweldig!
Hartelijke groeten,
Marleen den Ouden
010 – 438 51 98
Christine Hout
010 – 472 06 04
Anneke Louwen
Robert van der Stoep
010 – 438 17 78
P.S. Denkt u ook nog aan de spullen waarop u kunt bieden op Markplaats.nl?
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OVERIGE MEDEDELINGEN

Bedankje
Ik wil een ieder die met ons meegeleefd heeft tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn
thuiskomst ook dit keer weer hartelijk bedanken.
Jannie Meijboom

Dankbetuiging
Voor uw blijken van medeleven na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en mijn overgroot-oma

Pieternella Jacoba Walgaard - Bouman
~ Nel ~
betuigen wij u onze oprechte dank.
Kinderen
Kleinkinderen en achterkleinkind
Pernis, december 2007

Kerstgroet
Ik wens een ieder fijne kerstdagen en een gelukkig en voorspoedig 2008 toe.
Ton den Uijl
Wanmolen 21,3171 DM Poortugaal

Gemeente Groei Groep
Op woensdag 2 januari komt de groeigroep bijeen bij de fam. Verschoor, Ozingastraat 2.
Aanvang 20.00 uur.

Verjaardagsfonds
Afrekenen verjaardagsbusjes op woensdag 2 januari tussen 15.00 en 16.00 uur bij
mevr. Molendijk, Uiterdijk 169 en bij
mevr. Koert, Burg. van Esstraat 205.
Opbrengst over de maanden:
september-oktober € 245,61.
Hartelijk dank hiervoor!
Wist u dat het verjaardagsfonds al 35 jaar bestaat?!

Van de redactie
Data Kerkklanken 1e kwartaal 2008
Verschijningsdata
Inleveren kopij
Vóór 4 – 1 (3 weken)
11 – 1
nr 16
25 – 1
1–2
nr 17
8–2
15 – 2
nr 18
22 – 2
29 – 2
nr 19
7 – 3 (3 weken)
14 – 3
nr 20 (Paasnummer)
28 – 3
4–4
nr 1 jaargang 46
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Welkom:

Derde thema-avond: geloven in opvoeding

Alles wat je (niet) wilt weten over digitaal verkeer
Na het succes van de eerste en de tweede avond staat begin januari de derde avond in het kader
van geloven in opvoeding gepland. De avond wordt gehouden op dinsdag 15 januari in de JVR
(Burgemeester van Esstraat 46) Aanvang 19.45 uur.
Tijdens deze derde avond gaan we in op allerlei vragen over mediaopvoeding. In elk gezin staan een
of (meestal) meerdere TV-toestellen. De computer is een niet meer weg te denken fenomeen in het
leven van ieder kind (en bijna iedere ouder), er wordt de hele dag gebeld, met SMS-jes en via MSN of
Hyves worden berichten verzonden en ontvangen. En zo is er veel meer te noemen. Hoe geef je als
ouder gestalte aan mediaopvoeding? Wat gebeurt er via het net en wat kun je als ouder doen om je
kinderen de weg te wijzen op de digitale snelweg? Een praktijkgericht onderwerp waarmee iedereen te
maken heeft, ongeacht je (kerkelijke) achtergrond of de leeftijd van je kinderen. De avond is heel
informatief, maar daarnaast is er ook veel ruimte voor gesprek over alle facetten die op deze avond aan
de orde komen. We hopen veel ouders te ontmoeten op deze derde en voorlaatste avond. Wie de eerste
en/of tweede avond niet aanwezig was, eveneens van harte welkom!
Radar
De avonden worden geleid door Henk van Dam, trainer/toeruster bij Radar. Radar is een organisatie
die gespecialiseerd is in toerusting van ouders voor de opvoeding van kinderen binnen het gezin De
werkwijze van Radar is sterk interactief. Dat wil zeggen: geen theoretische beschouwingen over hoe
het zou moeten, geen lange lezingen of inleidingen. Als ouders ga je op allerlei manieren aan de slag
en ook samen aan de slag. Door middel van foto’s, voorwerpen, stellingen, casussen en videofragmenten gaan deelnemers aan de slag en ontdekken met elkaar allerlei dingen. Henk van Dam geeft leiding
aan dat proces en geeft rondom die ontdekkingen relevante achtergrondinformatie, zodat je als ouder
meer zicht krijgt op wat je doet, hoe je kiest en wat daarvan effecten op kinderen (kunnen) zijn. Door
deze unieke aanpak zijn de avonden erg afwisselend, zit er veel vaart in het programma en worden de
avonden heel concreet en in sterke mate praktijkgericht. Wat je leert is meteen pasbaar in je eigen
(gezins)situatie.
Data & Locatie & Kosten
De data van de avonden zijn: 15 januari 2008 en 6 maart 2008. De avonden worden gehouden in de
JVR (Burgemeester van Esstraat 46) beginnen om 19.45 uur en duren tot 22.00 uur. Kosten zijn
(cursus, koffie/thee, handout): 5 euro voor de totale vijfdelige cursus.
De organisatie hoopt veel ouders op deze avond en te ontmoeten, iedereen is van harte welkom!
Informatie
Meer informatie is verkrijgbaar bij Ad Louwen () of Jacco van der Tak (010-438 15 97).

baza R ommelmarkt
vrijdag 5 september en zaterdag 6 september 2008
wordt er weer een Bazar / Rommelmarkt gehouden
Heeft u iets voor de bazar / rommelmarkt en/of goede bruikbare kleding,
dan kunt u contact opnemen met:
Dhr. J. de Jong tel.: 4386656
Dhr. B. van Dijk tel.: 4163319
De vaste ophaaldag is donderdag van 9.30 tot 12.00 uur
Zelf brengen kan ook: ’s maandags van 9.00 uur tot 15.00 uur
Verkoop: iedere maandag tussen 9.00 uur en 15.00 uur
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Zondagsschool “Timothëus”

Kinderkerstfeest

Welkom op het kinderkerstfeest
Op 26 december 2007
Om 11.00 uur
Samenzang 10.50 uur

In de Hervormde Kerk
Ring 1 te Pernis
Er is kinderoppas aanwezig

MIND

Zaal open; 14:30 uur
Aanvang: 15:00 uur

Ozingastraat 73, 3195 SK Pernis Praise/Interactive/Mindfilling/

13/01/08 Rehoboth Pernis
Interkerkelijke
jeugddienst

Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis

http://www.hervormdpernis.nl

Predikant

: ds C.E. Lavooij, Ring 21, 3195 XB Pernis

416 17 24

1e Scriba

: dhr R. v.d. Leeden, Van Zyll de Jongstraat 96

472 03 52

Kerkgebouw
Koster

: Ring 1
: dhr C. v.d. Stoep, Corneliahof 26

472 27 59
416 44 33

College van kerkrentmeesters
Secretaris
: dhr A. den Ouden, Ozingastraat 52
Penningmeester
: mw A. Pons, Ring 64
Postrek.nr
: 63.27.27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis
Bankrek.nr
: 3532.02.509 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis
Collectebonnen
: 3532.57.230 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis

438 51 98
416 21 42

Diaconie
Secretaresse
Penningmeester
Postrek.nr
Bankrek.nr
Kerktelefoon
Kerkauto
Aanvragen opname
kerkdienst

: mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164
: dhr P. Pons, Ring 73
: 39.29.35 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente
: 3532.02.584 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente
: dhr A. Berkhout, Uiterdijk 102
: dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55
: dhr A.A. v.d. Kuil, Burg. van Esstraat 189
: dhr. J. Nieuwpoort, Murraystraat 73

Zending
Secretaresse
Bankrek.nr

: mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164
438 44 46
: 3532.61.335 t.n.v. Zendingscommissie Herv. Gem. Pernis

Verenigingsgebouw “Rehoboth”
Conciërge
: mw. B. de Laat-Spruijt, Dr. Wasstraat 56
Zaal bespreken

438 44 46
438 53 85

848 7014
416 74 37
416 46 98
438 02 88

416 41 25
472 05 78
b.g.g. 416 41 25

Bovenzaal “Rehoboth”
Secretaresse
: mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, Van Drimmelenstr. 16
Penningmeester
: dhr A. Muizer, Groot Rijshoofd 3
Bankrek.nr
: 3532.62.056
Zaal bespreken
: mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, Van Drimmelenstr. 16
Sleuteladres
: dhr G. van Hilten, Ozingastraat 56

416 50 17
438 51 33

J.V.R. “Margriet”
Conciërge

416 88 37

: dhr P. v.d. Berg, Corneliahof 13

416 36 49
416 50 17
416 34 57

Stichting Thuiszorg Rotterdam
Voor huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging, uitleen van hulpmiddelen.
Klaasje Zevensterstraat 374-376, 3193 TW Hoogvliet, ma/vr van 8.00-17.00 uur
282 61 20
Informatie Verwijspunt Stichting Welzijn Hoogvliet voorheen Stichting DSG
Voor informatie en verwijzing op gebied van wonen, zorg en welzijn: Zorgcentrum Pernis
dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur en vrijdagochtend van 9.00-13.00 uur
472 28 09

