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KERKDIENSTEN

Zondag 17 februari 2008 _-_3e Lijdenszondag_________________________________________
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij
18.30 uur : ds. E. van Rooijen te Bleiswijk
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. R. van der Leeden
Avonddienst : mw. M.L. Pons

Organist
dhr. A. Stortenbeker
dhr. A. den Ouden

Ambtsdrager van ontvangst: dhr. M. Roobol / mw. A. Keemink
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. A.C. Bijl
Oppasdienst : Janny van Wingerden en Miranda Koert
- Conny van Dijk en Janny Verheij
Zondagsschool: Groep 1
Groep 2 en 3 - Anneke Bruinse en Jessica den Uijl
Peuterzondagsschool: Marleen den Ouden
Zondag 24 februari 2008 - 4e Lijdenszondag_________________________________________
09.30 uur : drs. A.L.J. Branger te Rotterdam
18.30 uur : ds. C.H. Wesdorp te Zwijndrecht
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : mw. M.L. Pons
Avonddienst : dhr. M. Roobol

Organist
dhr. W. Ketting
dhr. A. Stortenbeker

Ambtsdrager van ontvangst: dhr. B. Ruizeveld de Winter / dhr. P. Pons
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. S. Bootsma
Oppasdienst : Rineke de Snaijer en Janny Verheij
Zondagsschool: Groep 1
- Petra Sekeris en Siska Verheij
Groep 2 en 3 - Jannette Molendijk en Jolien Roobol
Peuterzondagsschool: Christien Roobol en Lenie Molendijk

BIJBELROOSTER
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17 februari
18 februari
19 februari
20 februari
21 februari
22 februari
23 februari

Nehemia
Nehemia
Nehemia
Nehemia
Nehemia
Nehemia
Psalm

2: 1 - 11
2: 1 - 10
2: 11 - 20
3: 1 - 10
3: 11 - 21
3: 22 - 32
25
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24 februari
25 februari
26 februari
27 februari
28 februari
29 februari
1 maart

Johannes
Johannes
Johannes
Psalm
Psalm
Nehemia
Nehemia

4: 1 - 15
4: 16 - 30
4: 31 - 42
9: 1 - 11
9: 12 - 21
3: 33 - 38
4: 1 - 8

Meditatie
Naar buiten!
Naar boven!
Naar binnen!
(Mattheüs 6: 1-18)
Zijn dit drie kreten van een moeder die een kind of naar buiten stuurt, weg van dat eeuwige
computerscherm waardoor onze kinderen zo gebiologeerd zijn… of een kind naar boven stuurt om nu
toch eindelijk eens naar bed te gaan en niet alsmaar voor het t.v. scherm te blijven hangen…of een
kind naar binnen roept, omdat een gezonde prak op hem of haar staat te wachten?
Nee, het is onderwijs van de Here Jezus die op de Berg het volk onderricht geeft in drie gewone
godsdienstige praktijken: aalmoezen geven, bidden en vasten.
Eerst spreekt Hij over het geven van aalmoezen: een vanzelfsprekend goed gebod, waarbij Hij
waarschuwt dat niet te doen om door de buitenwereld gezien te worden.
Want wie zo doet is niet bezig met geven, maar met ontvangen, namelijk van de eer van de mensen!
Aalmoezen geven, barmhartigheid betrachten doe je in het verborgene. Dat hoeft er maar Eén te
zien…
Maar wie het op de wijze doet waarop het bedoeld is heeft een goede houding ontwikkeld naar buiten!
Opvallend dat de Heiland dit als eerste noemt: godsdienst uit zich in daden van barmhartigheid!
Het tweede is het doen van gebeden: eveneens vanzelfsprekend.
Maar ook dat kan een maniertje worden, waarmee wij onszelf op de voorgrond stellen.
De vrome mens die graag zijn of haar vroomheid demonstreert.
Zo niet, zegt Jezus, maar trek je terug in je binnenkamer, waar alleen God je ziet.
Verricht het voor Hem alleen!
Betekent dit bijv. dat een gebedskring uit den boze is, een vertoning van tegen elkaar opbiedende
vromen?
Nee, al schuilen ook daar gevaren, net als bij het persoonlijke bidden.
Maar wie het doet op de wijze zoals God het bedoeld heeft zal zich ook echt naar boven richten.
Tegelijkertijd wordt buiten niet vergeten, want de Here koppelt het “Onze Vader” onmiddellijk vast
aan de vergeving van anderen. Wie anderen niet vergeeft, hoeft ook niet op vergeving van God te
rekenen!
Het derde wat genoemd wordt is vasten: ook vanzelfsprekend (of vindt u dit een Roomse trek bij de
Heiland?).
Maar vasten is een daad die iemand naar binnen keert en wanneer je dat voor de buitenwereld doet en
er bijv. een klagelijk gezicht bijtrekt (zo van zie mij eens lijden) maakt er ook weer een vertoning van.
Nee, laat alleen God het weten dat je vast en laat het je een vreugde zijn dat te doen.
Drie vanzelfsprekende (goede) werken worden door de Heiland van valse motieven geschoond.
Voor wat en wie bent u in de weer ?
Denk niet te gauw dat u en ik dit onderricht van Jezus niet nodig hebben, want hypocrisie is een altijd
aanwezig addertje onder het gras.
Anders had de Heiland het niet zo onder de aandacht gebracht.
Ook in dit onderwijs zet het kruis een streep door onze godsdienstige hoogmoed en hebben wij Jezus
nodig om het te doen zoals God het geboden heeft!
Maar wie het doet op de wijze waarop het bedoeld is zal de juiste relatie met buiten, boven en binnen
ontwikkelen!
De juiste relatie, omdat daarin God telkens verhoogd wordt!
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GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
Op 19 febr. dhr. B. Kruidenier (Ring 95).
Op 20 febr. dhr. I. Baris (Vrijlandtstr.14) en mevr. C. Ketting-Verheij (G.A. Soetemanweg 55h).
Op 21 febr. mevr. A. Sekeris-Molendijk (Hoogvlietsekerksingel 336, Hoogvliet).
Op 22 febr. dhr. J.L. de Jong sr. (Pastoriedijk 82).
Op 23 febr. mevr. T.A. van der Winden-van Eijk (Corneliahof 7) en mevr. M.A. Koert-Zonneveld
(Leendert Braatpad 11).
Op 26 febr. mevr. M. Nieuwpoort-den Boer (Vermaetweg 14) en mevr. A. de Ronde-van den Berg
(Havenlicht 105).
Op 28 febr. mevr. W. Dekker-Groenendijk (Pastoriedijk 280).
Allen van harte, een fijne dag en een gezegend levensjaar toegebeden!
“Heer Jezus als een licht zijt Gij
gekomen in de nacht,
ons meer nog dan de dood nabij,
vertroostend, ongedacht”.
“Als Gij ons licht niet was geweest
dan was er slechts verdriet,
een wond die schrijnt en niet geneest,
veel pijn- en anders niet”.
(uit: Zingende gezegend A.F. Troost)
Bloemen
Op 3 febr. gingen zij als groet van de gemeente naar mw. De Jong-van der Waal (Pastoriedijk 82),
mw. Koudijzer-van der Kuil (Havenlicht 010) en naar mw. Koert-Zonneveld (Leendert Braatpad 11).
Op 10 febr. gingen zij naar dhr. Aalbers (Havenlicht 007), mw. ’t Hart-Schouten en naar
mw. P.Sekeris-de Bruin (Pastoriedijk 514).
Zieken
In het Ruwaard verblijft mevr. R. Hordijk (Havenlicht 114), in het Ikazia verblijven dhr. J. Koster
(Hogedijk 2) en dhr. J. Meijboom (Burg. Verduynstr. 24).
Wij wensen hen en de thuiszieken en/of herstellenden Gods onmisbare ondersteuning toe!
Verpleegtehuizen
Verpleeghuis Sonneburgh
Mevr. M. van Dijk-Beukelman
Mevr. P. Baas-van der Ent
Mevr. J. Pronk-Spaans

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

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

Swinhove Zwijndrecht
Dhr. IJ. Koole

Elf Ranken Barendrecht
Mevr. P. Mastenbroek

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

Verpleeghuis Simeon en Anna
Dhr. P. van den Berg

Verpleeghuis Slingedael
Mevr. L. Buitendijk-Noordijk

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!
Giften
Via Ds. Lavooij 1x € 20 en 2x € 10, via mevr. B. van der Waal-Vermeer 1x € 10 en via
dhr. Boomstra 1x € 5 voor de zondagsschool.
3

Bij de diensten
Op 2 maart zal er in de kerk weer een jongerendienst worden gehouden. Deze dienst is in overleg met
de catechisatiegroep van 12+ voorbereid en zal gaan over de tien plagen die Egypte troffen om haar
wakker te schudden en Israël te laten gaan.
We hopen dat jong en oud deze voorjaarsjongerendienst zullen bezoeken.
Verder zal vriend en collega Ds. E.van Rooijen voorgaan op de 17e ’s avonds en zal oud-pastoraal
medewerker dhr. A. Branger op 24 febr. weer eens bij ons voorgaan. ’s Avonds is collega Wesdorp
onze voorganger.
Roemenië-film
Op 4 maart zal in Rehoboth de Roemeniëreis filmisch aan u en jou voorbijtrekken.
Om half acht inloop, om acht uur beginnen we en naast de koffie krijgt u een echt Roemeens (nietalcoholisch) drankje aangeboden!
Wie die avond niet kan, is op 7 maart welkom in het Havenlicht waar de film opnieuw te zien zal zijn.
Aanvang: 14.30 uur.
Het was weer een hele klus om de film tot een uur te bewerken, maar dat is weer gelukt en vanaf deze
plaats willen we daar mevr. T.van Bergen-Verheij (Murraystr. 69) hartelijk voor danken die daar veel
tijd in heeft gestoken!!
Boekbespreking
Op 20 febr. zal het boek van Pascal Mercier: Nachttrein naar Lissabon bij mevr. A.A. Berghout-van
der Stelt besproken worden. We veronderstellen dat u het boek hebt gelezen.
Aanvang 20.00 uur.
Weerpraats
De louwmaand was ook nu weer een lauwe maand, waarin maar twee keer een beetje nachtvorst
voorkwam. Januari als wintermaand lijkt te hebben afgedaan (al is dat in China, Afghanistan en de
V.S. en Canada wel anders). De gemiddelde max. temp. was 8.7, de gemiddelde min. temp. was 5.2,
waardoor het gemiddelde uitgekomen is op 6.9. Vroeger gold zoiets voor eind maart/ begin april, nu
geldt het de eerste maand van het jaar! Nat was de maand ook met 73.6 mm. regen en geen vlokje
sneeuw. Of februari daar verandering in zal brengen mag worden betwijfeld, maar het venijn van de
winter zit ‘m nog wel eens in de staart. Ook in Roemenië was het in jan. niet koud, de sneeuw die er
gevallen was smolt alweer weg en op 21 jan. leek het in Caransebes wel lente, toen ik daar in het
zonnetje over straat liep. Wij weermannen wensen u nog een fijne sprokkelmaand toe en veel
weergenot natuurlijk!
Actueel
Steeds vaker worden mensen betrokken bij het oplossen van criminele zaken. Naast politieberichten en
bepaalde programma ’s als “Opsporing verzocht” heeft zich nu een misdaadjournalist geworpen op
zijn prooi en daarmee half Ned. een weekend lang in de ban gehad om een zaak aan het licht te
brengen.
Knap gedaan enerzijds, maar anderzijds moet ervoor gewaakt worden dat het recht en de rechtspraak
niet in handen van de emotionele opwellingen van het volk terecht komt.
De schandpaal in Brielle moet wel tot het verleden blijven behoren!
Spreuken
Over kerkgang:
- Wie niet naar de kerk gaat, staat op een smakeloos dieet: hij mist het zout in het eten van het
wereldlijke leven (A.A. van Ruler).
- Wanneer wij naar de kerk gaan, is het nog niet zeker dat God ook gaat (O. Noordmans)
(en deze spreuk is op herhaling in de kerkklanken)
- Er zijn heel wat mensen, die nooit naar een kerk gaan, maar wel met nadruk verklaren dat ze wel echt
godsdienstig zijn. Zij lijken op die lieden, die zeggen dat zij dol op muziek zijn, maar nooit naar een
concert gaan (A.A. van Ruler)
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Pastorieklanken
Net als bij velen van u heeft ook ten onzent de griep velen geteisterd.
Mijn vrouw is een aantal dagen uit de roulatie geweest (u zag mij of de kinderen naarstig zoeken waar
de benodigde producten stonden in de Plus… ), Stijn heeft een dag of twee thuis rondgehangen en ook
Misha is geveld geweest. Zelfs Sarah en Anne kwamen eerder terug uit Vlissingen, omdat zij zich niet
zo lekker voelden, maar dat viel bij terugkeer in Pernis wel weer mee (gezonde Pernisser lucht zeker!).
Gelukkig is iedereen nu aardig hersteld (bij u ook of gaat ie nog als een tornado rond?) en is het weer
een komen en gaan van deze en gene.
Fietsen worden weer ouderwets geteisterd door lekke banden (en dan ongevraagd van een ander
meegenomen) of andere kwalen en al staat de garage vol, het kunnen het er nooit genoeg zijn.
Één wordt echter steeds minder actief en dat is de hond.
Ook al staat het hek open, Chica snuffelt nog wat in de tuin, maar erbuiten laat zij zich niet meer zien.
Ook bij de dagelijkse wandeling langs de Maas sjokt zij meer dan dat zij loopt en soms kijkt ze me aan
met een blik van: ‘zou je mij maar niet beter thuis kunnen laten voortaan…ik heb het allemaal wel
gezien’…
De jaren gaan tellen… of zou het zijn dat zij zich thans bewust geworden is wat zij overheidsdienaren,
Pluspersoneel, het dorp en haar huisgenoten heeft aangedaan?
Dan zullen we haar met rust laten, want zelfkennis is een schone zaak, zeker als dat schuldbewuste
zelfkennis is…
Die kan ons alleen maar tot voorbeeld strekken!
Een hartelijke groet uit een zonnige pastorie die ervoor zorgt dat de thermostaat afslaat…

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Sing-inn
Dinsdag 19 februari houden we de eerste sing-inn in het nieuwe jaar.
U weet het nog wel, om 10 uur staat de koffie of thee voor u klaar en om 10.15 uur gaan we zingen.
Wilt u het liedboek en de evangelische liedbundel meebrengen. U bent van harte welkom.
Namens de evangelisatiecommissie,
Diny Verheij

ZENDING

Voorjaarszendingsweek
Tijdens de voorjaarszendingsweek (24 februari t/m 2 maart) wordt aandacht gevraagd voor het
vredeswerk van de Colombiaanse Raad van Kerken. Colombia is één van de meest gewelddadige
landen ter wereld. Op de vlucht voor het enorme geweld zijn meer dan drie miljoen mensen van hun
woonplaats verdreven. Een humanitaire crisis van grote proporties, die een enorme impact heeft op de
economie, het sociale leven en op de kerken. Hele generaties groeien op in de veronderstelling dat
conflicten alleen maar met geweld kunnen worden opgelost. Via onderwijs aan kerkleiders en
onderwijzers probeert Cedecol, de Colombiaanse Raad van Kerken, kinderen en volwassenen te
bereiken met het Evangelie van Gods vrede. Aan de hand van bijbelse verhalen maakt men duidelijk
hoe conflicten op vreedzame wijze kunnen worden opgelost. Kerkleiders leren in deze cursus om
vragen over geweld te beantwoorden vanuit Bijbels perspectief. Met behulp van sociaal en
maatschappelijk opbouwwerk leren de cursisten bovendien om in conflictsituaties op te treden als
bemiddelaar. In verschillende situaties heeft deze aanpak al tot succes geleid. De opgedane kennis
geven de kerkleiders en onderwijzers weer door aan hun gemeenteleden en schoolkinderen. Op die
manier breidt het programma zich als een olievlek uit over lokale (kerkelijke) gemeenschappen in het
land. Uw bijdrage kan groot verschil maken in de levens van onze broeders en zusters in dit land. U
kunt uw bijdrage overmaken d.m.v. de acceptgirokaart die u binnenkort ontvangt. De collecte wordt
van harte aanbevolen.
De ZWO-commissie
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DIACONIE

Kerktelefoonuitzending op donderdag 28 februari
Donderdag 28 februari hebben we weer een extra kerktelefoonuitzending.
Tussen 19.00 en 20.00 uur kunt u luisteren naar gewijde muziek.
Als belangstellende kan iedereen een uitzending bijwonen. Even bellen naar: 4166775.
Teun en Rien Roobol

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst
Verantwoording giften over de maand januari.
Ontvangen via mijzelf
3x € 5,=
In de maand februari ontvangen:
via Carola Vink
1x € 6,= en 1x €5,=
Hartelijk dank !
Aukje Koole
H.V.G. “Wees een zegen”
Donderdag 14 februari hopen wij weer een verenigingsavond te houden. Ds. Lavooij verzorgt voor ons
die avond na de pauze.
De volgende verenigingsavond is op donderdag 28 februari. Die avond komt Remedica praten over het
W.M.O. Zijn er nog mensen buiten de vereniging die hierbij willen zijn, wilt u dat dan even melden bij
mij. We hopen dat u allen aanwezig kunt zijn.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
J.H. Meijboom-van der Steen
Burg. Verduynstraat 24
Sociëteit voor ouderen
Woensdag 20 februari 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

Kerkbalans 2008
Het is met grote dankbaarheid dat wij u de opbrengst van de actie kerkbalans 2008 bekend maken.
Tijdens deze actie vroegen wij, uw kerkrentmeesters, uw financiële bijdrage met een klein bedrag te
verhogen om zo het begrote tekort te kunnen wegwerken.
Gemeente, u heeft aan deze oproep, zoals altijd weer, gehoor gegeven. Dankzij nieuwe inschrijvingen
en uw verhoging is dat bedrag geworden: € 4.353,20. Dit is een verhoging van 6.8% ten opzichte van
2006.
Aan éénmalige giften mochten wij een bedrag van € 1.990,30 ontvangen.
Aan uw kerkrentmeesters is door 370 inschrijvingen als vrijwillige bijdrage voor het jaar 2008 een
bedrag van € 66.096,-- toegezegd.
Met een gemeente als u, met zo’n groot verantwoordelijkheidsgevoel, zien wij dan ook de toekomst
met vertrouwen tegemoet.
Namens het college van Kerkrentmeesters,
A. Pons, penningmeester
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Opbrengst offerblokken januari 2008
6-1
€ 169,90
13 - 1
€ 164,70
20 - 1
€ 162,94
27 - 1
€ 171,70
waarvan:10x € 5,€ 669,24
1x € 10,Bonnen:
€ 323,20
3x € 50,TOTAAL
€ 992,44
=======

JEUGDWERK

Beste gemeenteleden,
Wij, Wendy Koert, Anneloes de Laat, Ilse Vermeer, Thomas de Jong en Mees Jongejan, catechisanten
uit de basiscatechesegroep, willen u vertellen wat we dit seizoen allemaal besproken hebben.
Toen we de eerste keer, na de grote vakantie bij elkaar kwamen, hebben we ervaringen van onze
vakanties uitgewisseld. We kwamen daarbij tot de ontdekking dat, wanneer je op reis gaat, het heel
gemakkelijk is een goede kaart bij je te hebben waarop je kunt zien waar je heen gaat.
Ons leven is eigenlijk ook één grote reis. We zijn immers allemaal op weg naar de Eeuwigheid. Om
deze reis goed te maken, zonder te verdwalen of te verongelukken, heb je ook een goede reiswijzer
nodig. De Bijbel is daarvoor een betrouwbare tom-tom.
In de Bijbel zijn we op zoek gegaan naar personen of gebeurtenissen die ons de goede weg wijzen.
Allereerst kwamen we bij Jesaja de profeet.
Een profeet is een soort richtingaangever. Een profeet is op de toekomst gericht, hij wijst je op het
einddoel. Nog een richtingaanwijzer was Mozes.
Mozes kreeg van God de tien leefregels. Je zou ze de verkeersregels kunnen noemen. Wanneer je je
aan deze regels houdt zul je niet verdwalen of de verkeerde weg nemen.
Hier volgen enkele reacties van de catechisanten.
Het mooiste verhaal vond ik dat van David. Wonderlijk dat God d.m.v. een spin laat merken dat Hij
David beschermt tegen koning Saul, door de spin een web te laten maken voor de ingang van de grot.
Ilse Vermeer
Ik heb veel geleerd tijdens de catechisatie. Vooral waaraan je moet denken als je op reis gaat. Ik heb
veel gehoord over God en Zijn profeten. Mees Jongejan
Het verhaal van Paulus vond ik heel mooi. Wat heeft hij ver en veel gereisd om al de mensen van
Jezus te vertellen. Dankzij Paulus weten wij nu ook “wat houden van Jezus betekent”.
Verder was de catechisatie ook heel gezellig. Thomas de Jong
De kattenbak is heel gezellig. Je leert er ook veel. Het leukste vond ik het verhaal van het op reis gaan.
Ik had er nooit aan gedacht dat iedereen eigenlijk op reis is. Anneloes de Laat
Als catecheten hebben wij ook plezierige en leerzame avonden gehad. Het was fijn te ervaren dat
kinderen zo open over hun geloofsleven willen en kunnen praten. Daar kunnen we als volwassenen
nog veel van leren.
Er volgen na nu nog 3 catechisatieavonden voor dit seizoen. We behandelen op deze avonden nog:
Vuur als: licht, warmte, een baken.
Brood als: basis van ons bestaan, om te delen, voor anderen zorgen. Jezus is ons hierin voorgegaan.
Vrouwen in de Bijbel. Vrouwen hebben een belangrijke rol gespeeld in de continuïteit van Gods
geschiedenis met het volk Israël. Denkt u hierbij maar een aan Sara, Rebekka, Rachab en Ruth.
We hopen u een kleine indruk gegeven te hebben hoe en waarmee wij de kinderen wegwijs proberen
te maken voor hun tocht door de Bijbel en het leven.
Namens de basiscatechesegroep, Carola Vink en Amy Berghout
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Zondagsschool - Paasproject: Op weg naar het heil
Tijdens de lijdenstijd volgen we op de zondagsschool Jezus op weg naar het kruis.
Dit keer is er geen project in de kerk, wel krijgen de kinderen een 'mini' project mee naar huis om
samen met hun ouders te kunnen maken. Elke week krijgen de kinderen een extra figuur mee die ook
in het verhaal aan de orde kwam, deze figuur wordt dan op de plaat van een weg geplakt.
Nieuws vanuit de zondagsschool
Het is al geruime tijd geleden dat wij voor de jaarlijkse collecte bij u aan de deur kwamen. Nu hebt u
natuurlijk al die tijd gedacht, er wordt maar niet vermeld wat de opbrengst van de collecte is
geworden. Nu, bij deze mag ik u vertellen dat de totale opbrengst € 1.706,92 is geworden. Ik kan u
vertellen dat wij als zondagsschool daar heel blij mee en dankbaar voor zijn, en wij willen u dan ook
bedanken voor al uw gulle giften. Dit geld wordt gedurende het jaar gebruikt voor bijv. de bloemengroet op Goede Vrijdag, het afscheidscadeau wat aan de kinderen wordt meegegeven die de zondagsschool verlaten, het fruit wat gekocht wordt voor Dankstond, de boekjes die de kinderen ontvangen
met Kerst, de kerstbomen, de materialen die de kinderen van het koor nodig hebben en alle verwerkingsmaterialen die we iedere zondag gebruiken.
Mede door u zijn al deze dingen mogelijk en wij willen u dan ook van harte bedanken namens alle
leiding van de Zondagsschool en kinderkoor Timotheüs.

Jeugdactiviteiten
Zondag 17 februari
en 24 februari

Zondagsschool
Vertrek vanuit de kerkdienst (of inloop buurthuis 09.45 - 10.00 uur)

Maandag 18 februari
en 25 februari

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Maandag 18 februari
en 25 februari

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

Donderdag 21 februari
Donderdag 21 februari
Zondag 17 februari

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

19.00 uur
19.15 uur

Vrijdag 15 februari
Vrijdag 22 februari
Vrijdag 29 februari

Devotion – God gezocht
JVR
maaltijd vanaf 17.30 uur
Rock Solid Club “Time Out”
Club 2
JVR
(inloop:19.02 uur)
start: 19.32 uur
Club 1
JVR
(inloop:19.02 uur)
start: 19.32 uur
Club 2
JVR
(inloop:19.02 uur)
start: 19.32 uur

Woensdag 20 februari

Training en toerusting jeugdwerkers

JVR
19.30 uur
(inloop vanaf 19.15 uur)

OVERIGE MEDEDELINGEN

***Bedankje***
Lieve mensen,
Tijdens de twee opnames in het ziekenhuis, bij mijn thuiskomst en ter gelegenheid van mijn
verjaardag heb ik heel veel kaarten, bloemen en andere attenties ontvangen.
Voor al die blijken van medeleven ben ik u allen heel dankbaar.
Jellie Otten
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***Dankbetuigingen***
Voor de vele blijken van medeleven, die wij mochten ontvangen na het overlijden van
onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Francina de Zwart - Veerbeek
betuigen wij u onze oprechte dank.
Uw bezoek, schrijven of aanwezigheid bij de begrafenis hebben wij zeer gewaardeerd
en zijn ons tot grote steun geweest.
Kinderen
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Rockanje, februari 2008

**********************************************************************************

We zijn allemaal kinderen van ouders.
Maar plotseling ben je iemands kind niet meer.
Met heel veel mooie herinneringen en alles wat onze ouders ons hebben meegegeven
kijken wij met elkaar vol goede moed naar de toekomst,
waarin ook wij de steun van God mogen ervaren.
Groot was de belangstelling en het
medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve en zorgzame vader, opa en
overgrootvader

Hendrik Johannes Jonker
Langs deze weg willen wij een ieder, die op welke wijze dan ook hieraan uiting heeft gegeven oprecht
bedanken. Dit alles heeft grote indruk op ons gemaakt.
Wij zullen uw warmte en medeleven, waarmee u ons allen omringde niet vergeten.
Het heeft ons gesterkt en zal ons in de toekomst zeker ook vertroosting bieden.
Met vriendelijke groeten van de kinderen, klein- en achterkleinkinderen
van Henk Jonker † en Hilda Jonker-Verheij †.

Gemeente Groei Groep
Op woensdag 27 februari komt de groeigroep bijeen bij de fam. Verschoor, Ozingastraat 2.
Aanvang 20.00 uur.
Abonnementsgeld Kerkklanken 2008
Het nieuwe jaar is weer begonnen en daarom verzoeken wij u dan ook om het abonnementsgeld voor
het jaar 2008 ad € 8,50 over te maken op Rabobank rekeningnummer 3532.67.341 t.n.v. Hervormd
Kerkblad, Pernis. Alvast heel hartelijk dank.
Namens de commissie Kerkklanken
Janny Hoogwerf
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Bileam en wij
Bileam was een heiden, die opgeroepen werd door de koning van Moab om het volk Israël te
vervloeken toen het volk nog in de woestijn verbleef op weg naar het beloofde land ( Num: 22).
De Almachtige God liet niet toe dat Bileam Israël zou vervloeken, en een engel met een zwaard stond
voor hem om Bileam te dwingen dat hij het volk Israël zou zegenen.
Zo belangrijk vindt God de zegen voor Zijn volk. Het is toch een wonder dat het volk Israël mag
samenkomen en wonen in het beloofde land. Wij maken dat in onze tijd mee! Wij kunnen Gods volk
Israël ook zegenen. Daar zijn meerdere mogelijkheden voor en één daarvan is het kopen van de
producten die in het land Israël worden gemaakt.
In ons dorp is er verkoop van Israëlproducten. U bent in de gelegenheid dit te doen op dinsdag
4 maart van 10.00 tot 21.00 uur en woensdag 5 maart van 10.00 tot 16.00 uur aan de
Burg. v. Esstr 189. Bent u dan niet in de gelegenheid, bel ons voor een andere afspraak 010-4164698.

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
Dhr. B. van Dijk

tel.: 4386656
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

Spaart u mee met ons ?
Douwe Egbertsbonnen en Gouda’s Gloriezegels
Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen.
Inleveren bij: Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165, tel.: 4160563
__________________________________________________________________________________
Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis

http://www.hervormdpernis.nl

Kerkgebouw
Ring 1, tel: 472 27 59
Koster: dhr C. van der Stoep
tel: 416 44 33
Rehoboth tel: 416 41 25
Ozingastraat 73
beheerder: mw. B. de Laat-Spruijt
tel: 472 05 78

Predikant
Scriba
ds C.E. Lavooij
dhr R. v.d. Leeden
Ring 21
Van Zyll de Jongstr. 96
tel. 416 17 24
tel: 472 03 52
Bovenzaal Rehoboth tel: 416 36 49
Ozingastraat 73
beheerder: mw. W.G. de Ronde-van der Toolen
tel: 416 50 17

Diaconie
Bankrek.nr.: 3532.02.584
Postgiro: 39.29.35

College kerkrentmeesters
Bankrek.nr.: 3532.02.509
Postgiro: 63.27.27

Administratie collectebonnen
Bankrek.nr.: 3532.57.230

Verdere informatie (overige adressen en informatie vindt u in de Wegwijzer)
Stichting Thuiszorg Rotterdam Voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging/verpleging,
uitleen van hulpmiddelen.
Klaasje Zevensterstraat 374-376, 3193 TW Hoogvliet, ma t/m vr van 8.00-17.00 uur, tel. 282 61 20
Informatie Verwijspunt Stichting Welzijn Hoogvliet voorheen Stichting DSG
Voor informatie en verwijzing op gebied van wonen, zorg, welzijn en mobiliteit: Zorgcentrum Pernis
Spreekuur dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur en vrijdagochtend van 9.00-13.00 uur, tel. 472 28 09
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