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KERKDIENSTEN

Zondag 7 december 2008_- 2e Advent_____________________________________________
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij
18.30 uur : ds. F.J. van Harten te ‘s-Gravenhage
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. L.J. Hoogwerf
Avonddienst : dhr. R. van der Leeden

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

Ambtsdrager van ontvangst: mw. J. Groeneweg-van der Steen / dhr. F. Bruinse
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. H.J. Verheij
Oppasdienst : Manon Meijboom en Jolien Roobol
Zondagsschool: Groep 1
- Conny van Dijk en Petra Sekeris
Groep 2 en 3 - Anneke Bruinse en Jolien Roobol
Peuterzondagsschool: Christien Roobol
Zondag 14 december 2008 - 3e Advent_____________________________________________
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij
18.30 uur : drs. A.L.J. Branger te Rotterdam
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. R. van der Leeden
Avonddienst : dhr. M. Roobobl

Organist
dhr. D. Berghout
dhr. W. Ketting

Ambtsdrager van ontvangst: dhr. A. Louwen / dhr. B. Koert
Collecte
: Kerstgaven (kerstattenties zieken en bejaarden) / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. J.H. Koole
Oppasdienst : Nel van der Stoep en Esther de Laat
- Janny Verheij en Siska Verheij
Zondagsschool: Groep 1
Groep 2 en 3 - Kees-Jan Koster en Jessica den Uijl
Peuterzondagsschool: Lenie Molendijk
BIJBELROOSTER
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7 december
8 december
9 december
10 december
11 december
12 december
13 december

Zacharia
11: 15 - 17
Filippenzen 1: 1 - 11
Filippenzen 1: 12 - 26
Filippenzen 1: 27 - 2: 11
Filippenzen 2: 12 - 18
Filippenzen 2: 19 - 30
Psalm
85
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14 december
15 december
16 december
17 december
18 december
19 december
20 december

Zacharia
Zacharia
Zacharia
Zacharia
Zacharia
Zacharia
Filippenzen

12: 1 - 8
12: 9 - 13: 1
13: 2 - 6
13: 7 - 9
14: 1 - 11
14: 12 - 21
3: 1 - 11

Meditatie
“Nog één ding ontbreekt u”
( Lucas 18: 22)
Deze woorden spreekt de Here Jezus tot de rijke jongeling ! Merkwaardig eigenlijk…
Want je zou zeggen, zo’n rijke jongen, die ontbreekt het aan niets, die kan alles doen wat zijn
hartje begeert, kan overal naartoe waar de reisbureaus hem warm voor maken enz. enz.
Maar de Here heeft door dat juist het vele voor hem tot een probleem geworden was.
Herkenbaar ook voor ons, die ongeveer vanaf half oktober al beginnen te roepen dat december
weer een hectische maand wordt, waarin dit en dat en zus en zo op stapel staat.
Wat we dan toch allemaal in die decembermaand doen, dat weten we in januari niet meer, we zijn
dan alleen maar blij dat ‘het’ allemaal weer achter de rug is.
Het vele zit ons in de weg, zoals de kerstmaaltijd en de daarop volgende oliebollen ons zwaar op
de maag liggen.
“Nog één ding ontbreekt u”, zegt Jezus tegen de rijke jongeling: “Verkoop al wat u hebt en deel
het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom hierheen en volg mij”.
Soms, wanneer we dit lezen, krijgen deze woorden iets aanlokkelijks: alsof in het lezen ervan ons
al een pak van het hart valt, een last van ons wordt afgenomen.
Als we vervolgens weer de draad van de dag opnemen en onze weg vervolgen, verdwijnen deze
woorden als sneeuw voor de zon en vinden we ze eerlijk gezegd weinig realistisch.
We verstaan ze ook vaak te massief, te letterlijk, waardoor we ons van het appèl dat ervan uitgaat
ontdoen.
Stel je toch eens voor dat je dit in de praktijk zou brengen: dat is zoiets als je eigen recessie
veroorzaken. Alleen de gedachte al bezorgt je koude ‘IJslandse’ rillingen op de rug!
Toch blijft het ontegenzeggelijk waar dat het vele ons tot een loodzware ballast geworden is dat
steeds meer op ons drukt en ons leven ook vlak maakt, want wie alles doet, doet eigenlijk niets
( “much adou about nothing”, zei Shakespeare al ).
Misschien is het goed een begin te maken met deze woorden van de Here door in de
decembermaand iedere dag es een kwartier lang stil te zitten en deze woorden te overpeinzen. Na
te denken over de vraag: wat wij moeten verkopen ( i.p.v. kopen ) en zien kwijt te raken ( i.p.v.
vergaren ), omdat het onze relatie met de Here en de naaste in de weg staat, aan welke armen (
eenzamen, zieken ver weg en dichtbij ) wij iets kunnen geven ( in welke zin dan ook: een met
aandacht gekozen en met zorg geschreven persoonlijke Kerstkaart i.p.v. dat nietszeggende
bombardement op de deurmat, waarmee we elkaar zo onpersoonlijk kunnen bestoken… en waar
alleen PVA wat aan heeft) , waar onze schat nu werkelijk ligt ( in de hemel of bij de Postbank…),
waarheen we op weg zijn ( achter onze belangetjes aan of achter de Here ) en wie we nu echt
willen volgen ( de laatste nieuwtjes of Jezus ) ?
Een kwartiertje stil…
’t Zal moeilijk zijn, wellicht benauwend en confronterend, maar mogelijk ook kan het een begin
zijn van de grote schoonmaak in ons leven. Die nodig is, want toen de jongeling bedroefd wegging
bij deze woorden van de Here, sprak Hij over de kameel en het oog van een naald en hoe moeilijk
het voor een rijke is…
Daarover zit de Here werkelijk in; dat wij met onze vermeende rijkdommen verloren gaan, nu al in
de onrust, de ontevredenheid en de stress van ons bestaan en straks als we er ook nog eens door
verhinderd worden het Koninkrijk Gods binnen te kunnen gaan.
Het vele is ons gebrek geworden. De decembermaand bevestigt dat keer op keer.
Maar u en ik mogen Advent vieren, inkeren om onze gebrekkigheid in het vele als persoonlijke
schuld tegenover God en de naaste in te zien en te belijden en te verwachten Hem die Het Enig
Nodige voor ons wil zijn.
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GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
Op 6 dec. dhr. C. Roukema (G.A. Soetemanweg 55e), dhr. H.J. Kruithof (G.A. Soetemanweg 59c),
mw. J. van Eijk-van Pelt (Havenlicht 101) en mw. G. Verschoor-Schaap (Schout Ewoutstraat 24 ).
Op 7 dec. mw. J.B. van der Waal-Desjardijn (Burg. van Esstr.131) en mw. J. Noordzij-Boender
(Van Byemontsingel 34).
Op 9 dec. mw. L. van der Stoep-Haak (Corneliahof 26).
Op 12 dec. mw. A. Berkhout-Koole (Uiterdijk 165) en mw. L. Noordzij-de Bruin (De Breede
Vliet)
Op 15 dec. mw. G. Borst-Borst (Uiterdijk 203).
Op 16 dec. mw. C.B.T. van Luijk-Driesprong (G.A. Soetemanweg 59d).
Op 17 dec. dhr. P.C.van der Horst sr. (Burg.Beyenstr. 75).
Op 19 dec. dhr. D.W. Lagendijk (Murraystr. 14) en dhr. A. Kruidenier (Ring 197).
Van harte allemaal en een fijne dag toegewenst, alsook een gezegend jaar!
‘k Lag machteloos gebondenGij komt en maakt mij vrij!
Ik was bevlekt met zondenGij komt en reinigt mij!
Het leven was mij sterven
Tot gij mij op deed staan.
Gij doet mij schatten erven,
die nimmermeer vergaan.
(Gez. 117:4)
Blommekes
Zij gingen als vriendelijke groet van de gemeente op 23 nov. naar mevr. Beijer-Bijl (Burg. van
Esstr. 220 ), de fam. ’t Hart-Meijboom (Ring 201) en naar mevr. Van der Waal-Desjardijn (Burg.
van Esstr. 131).
Op 30 nov. gingen zij met dezelfde intentie naar mevr. Vaandrager-van Gaalen (Burg. Verduynstr.
33 ), mevr. Koert-van der Pol (G.A. Soetemanweg 53c) en naar mevr. Den Ouden-Koudijzer
(Havenlicht 211).
Zieken
Op dit moment geen zieken in het ziekenhuis.
Die thuis ziek zijn of herstellend wensen wij Gods troostrijke ondersteuning toe.
Verpleegtehuizen
Verpleeghuis Sonneburgh
Mevr. P. Baas-van der Ent
Mevr. J. Pronk-Spaans

Antonius IJsselmonde
Mevr. M. van der Steen-van Bokkem
Mevr. L. van der Stoep-Haak

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

Zorgcentrum De Klepperwei Rhoon
Mevr. C.M. de Vries-Verschoor
Zorgcentrum Hooge-Werf Poortugaal
Mevr. A. ’t Hart-Berkhout

Elf Ranken Barendrecht
Mevr. P. Mastenbroek
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!
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Giften
Via Ds. Lavooij 1x €5 en 2x €10 voor de kerk.
Via dhr. L.J. Hoogwerf 1x €10 voor het tekort.
Via dhr. A.A. van der Kuil 1x €5 voor de kerkrentmeesters.
Alle gevers hartelijk dank!
Bij de diensten
Op zondag 23 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zijn de namen genoemd van hen
die ons het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. De 24 namen willen we nu ook hier vermelden:
Magdalena Maria Vermeer - van der Steen
Jan Molendijk
Hendrik Johannes Jonker
Francina de Zwart - Veerbeek
Elisabeth Josina Hordijk - Verkamman
Jan Jacob Christiaan Koster
Maria van Dijk - Beukelman
David de Waard
Maria Elizabeth Kruithof - Bijl
Albert Ketting
Maria Magdalena de Jong - Verschoor
Jannetje den Ouden - Molendijk
Peter Vermeij
Nicolaas Molendijk
Johannes Gort
Geertje Hordijk - van Veelen
IJsbrand Koole
Wilhelmus Gerardus van Rijswijk
Hermina Ingetje Kruidenier - Hordijk
Jannetje Kerpel - de Man
Jelle Ras
Paulina Verschoor - Berkhout
Marie Vermeer - Pors
Laurens Jongste
Lijntje Buitendijk – Noordijk

27 november 2007
10 december 2007
19 december 2007
20 december 2007
10 januari 2008
14 februari 2008
22 februari 2008
1 maart 2008
12 april 2008
30 april 2008
5 mei 2008
22 mei 2008
19 juli 2008
31 juli 2008
2 augustus 2008
5 augustus 2008
14 augustus 2008
1 september 2008
29 september 2008
11 oktober 2008
16 oktober 2008
23 oktober 2008
29 oktober 2008
7 november 2008
19 november 2008

78 jaar
87 jaar
82 jaar
96 jaar
84 jaar
86 jaar
83 jaar
70 jaar
77 jaar
80 jaar
92 jaar
95 jaar
55 jaar
77 jaar
77 jaar
93 jaar
83 jaar
75 jaar
81 jaar
94 jaar
76 jaar
85 jaar
88 jaar
79 jaar
79 jaar

O God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!
In Engeland was op 25 november alles al in de Kerstsfeer: winkels vol kerstbomen, kerstverlichting in de straten, kerstsnoepgoed bij de bakkers enz.
Als het 25 dec. Kerstfeest is, is het feitelijk allang gevierd. De kerstliedjes zijn al slee geworden,
grijs gedraaid in de winkelstraten komen ze ver voor Kerst onze oren al uit. De kerstkransjes
liggen voor de 25ste al in de uitverkoop. We kennen geen voorbereiding meer…
In de kerk echter houden we Adventszondagen, bereiden we ons wekenlang voor op de
menswording van Christus. Hij was er al van de eeuwigheid af bij de Vader, maar op een punt des
tijds, in de volheid van de tijd, is Hij op aarde gekomen. ‘Bereid de weg des Heren’, zegt Johannes
(in navolging van Jesaja), de voorbereider op Zijn komst, ‘maak recht uw wegen’!
Daarom bereiden we ons voor met een zekere terughoudendheid, met momenten van inkeer en
verstilling, door enigszins te versoberen in eten en drinken en activiteiten, door intenser te bidden
en vaker de Bijbel te lezen. De voorbereiding maakt de kwaliteit uit van het feest dat komt.
In de Advent roepen we het niet van de daken, maar leven voor, wat dezer dagen gezongen wordt:
Makkers, staakt uw wild geraas!
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Interkerkelijke Gebedskring
Op zaterdag 6 dec. komt om 9.30 uur de Interkerkelijke gebedskring weer bijeen.
Bent u erbij om onze verwachting te stellen op die God die wonderen doet ?
Dit even ter aansporing (’t is erg dat zoiets nog nodig is!).
Kent u het bamboeplantje?
Een stekje van de bamboeplant moet 5 jaar voorzien worden van mest en water. In al die tijd
gebeurt er bijna niets met dat stekje.
Pas in het zesde jaar groeit deze plant in minder dan 6 weken ruim 15 meter de hoogte in…
Is dat met bidden niet net zo?
Soms word je moedeloos als je niets ziet gebeuren. Maar laten we blijven bidden en niet
verslappen, want dan zouden we juist dat moment van groei en bloei kunnen missen!
Agenda
Op 12 dec. zullen enkele gemeenteleden (14 maar liefst!) met mij naar Huize Elim gaan (op het
Noordereiland, Tulpstr. 58) om er samen met messias-belijdende Joden een sabbathsmaal te
houden. Zij laten ons zien en proeven hoe de Here Jezus de sabbath gevierd heeft, één van de
belangrijke geboden in de Bijbel.
Als er mensen geïnteresseerd zijn dat ook eens bij te wonen, neemt u dan gerust contact met mij
op. Want deze maaltijden worden daar geregeld gehouden.
Ooit, zo heb ik me laten vertellen, heeft ook de stichter van dat huis in Pernis gepreekt, het was de
Messias-belijdende Jood dhr. Zalman. Op woensdagavond 7 ure - 21 jan. 1920 - sprak dhr. J.
Zalman - zendeling onder Israël - in onze gemeente. De collecte die avond bedroeg F 23,60. Op
zondag 3 jan. 1926 om 6 ure gingen voor Ds. Rottenberg uit Londen en dhr. Trostian, zendeling
onder de Joden.
Ds. Ozinga schrijft in de zondagsbode: twee Joden, die Jezus van Nazareth als hun Heiland hebben
leeren belijden, komen nu Zondagavond 6 ure voor ons spreken, door ons ingeleid. De één komt
van de overzijde van ’t Kanaal uit de groote wereldstad Londen, waar hij vroeger als helper van
den Heer Zalman, sinds jaren onder de Joden in Londen verkondigt, dat Jezus de Christus is….Ds.
Rottenberg spreekt uitnemend Hollandsch en de Heer Trostiany, de opvolger van den ons zoo
welbekenden broeder Zalman, is ook onze taal vrij goed machtig. Zoo schreef mij Mevr. De Wed.
Zalman (Deze komt zelf mee a.s. Zondagavond met deze beide zonen van Israël).
Groote, groote belangstelling zal er ook bij de gemeente zijn a.s. Zondagavond.
N.B. De dienst werd gehouden in de houten hulpkerk tijdens de bouw van onze huidige kerk.
Ik bedank Jan ’t Hart die deze gegevens heeft opgevist en hoe wonderlijk dat meer dan 80 jaar
later er weer grote belangstelling is onder Pernissers het huis van dhr. Zalman te bezoeken om daar
een Sjabbesmaal te houden. Overigens zijn de contacten met dit huis ontstaan n.a.v. de mensen die
hier ooit een aantal Joodse begraafplaatsen hebben opgeknapt en alhier een onderdak hebben
gekregen.
Op 17 dec. is er weer Bijbelkring.
We gaan verder waar we gebleven zijn: Hebr. 12:18.
U bent welkom, zeker als u moe bent van al het vergaderwerk om eens een heerlijk avondje
Schriftstudie te doen. In de consistoriekamer om 20.00 uur.
Op 22 dec. komt de leesgroep bijeen bij Nelie van de Kuil en lezen we met elkaar de “Christmas
Carol” van Charles Dickens in de originele versie die hijzelf ooit voorlas.
Alleen dan wel vertaald!
Actueel
Twee kerken per week sluiten hun deuren in Nederland, konden we in de krant lezen.
Dat gaat hard!
Het blijft echter goed te beseffen dat zulks geen (nood)lot, maar een keuze van mensen is.
Die eerst de 2e dienst zijn gaan verzaken, vervolgens niet meer regelmatig de 1ste dienst en toen
helemaal zijn afgehaakt.
De vraag wanneer de Herv. Kerk van Pernis haar deuren zal moeten sluiten, is een iedere zondag
weerkerende vraag aan u en mij !
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Kerstgroet
Onderstaande gemeenteleden, die buiten Pernis wonen, zouden het fijn vinden om kerstkaarten te
ontvangen. Wilt u ook aan hen denken?
- Aarlien Bekker, Oost-Havendijk 36, 3241 LK Middelharnis
- Marije Berkhout, Marrewijkpad 2, 3201 PK Spijkenisse
- Johan Groeneweg, Thorbeckelaan 1a, 3201 WJ Spijkenisse
- Ton den Uijl, Wanmolen 21, 3171 DM Poortugaal
- Leo Vermaat, Wanmolen 13, 3171 DM Poortugaal
- Dhr. C. Slooter, Zuidwester, Kloosring 115, 3261 SH Oud-Beijerland
Spreuken
Over liturgie:
Het wezen van de liturgie is: de omhelzing van God door de mens (Van Ruler)
De eigenlijke liturgie geschiedt in het leven van alle dag (O. Noordmans)
Liturgie loopt vooruit op het heil, vieren de dingen die er nog niet zijn alsof zij er al waren
( Monshouwer )
Pastorieklanken
In het holst van de nacht stonden wij op en na een beschuitje en Ps.121, gingen we op weg naar
Calais, waar we om 7.20 uur moesten zijn.
De Groene Smaragd bracht ons er gezwind en goedkoop (43 eurocentjes de liter!).
Op zee stormde het flink, het “Nauw van Calais” deed zijn naam eer aan door bij een enkeling een
benauwd licht misselijkmakend gevoel op te wekken, mede veroorzaakt door te laat naar bed gaan,
die weer z’n grond vond in de opwinding van de grote reis van 3 ½ maand die nu eindelijk een
aanvang nam.
In Engeland aangekomen deed de Groene Smaragd het wat rustiger aan, omdat de wegen vol
spookrijders zaten…Wij dachten eerst nog dat er alleen spoken in verlaten engelse landhuizen
zaten, maar dat bleek een vergissing: totdat wij erachter kwamen dat wijzelf die spookrijder
waren…
Gelukkig waren we nog op tijd op Gatwick-airport waar zoon Misha en zijn boezemvrind Maxim
(M&M dus!) bepakt en bezakt de terminal ingingen op weg naar Madrid en vervolgens tegen de
nacht verder naar Buenos Aires. Daar zouden ze de volgende dag tegen elven (achten Argentijnse
tijd) aankomen. Via hun site weten we dat ze daar veilig zijn geland en we genieten van hun
journalistieke verslagen over hun eerste belevenissen aldaar.
Aan de vooravond van hun vertrek keerde Stijn terug uit Madrid, waar hij met z’n voetbalmakkers
een bezoek aan het voetbalstadion van Real Madrid heeft gebracht.
Zo kwam de één, zo ging de ander.
We zijn allemaal globetrotters geworden en vergeten wat de filosoof Voltaire gezegd heeft in zijn
beroemde boekje “Candide” dat het beste in het leven uiteindelijk is ‘je eigen tuintje te
onderhouden’…Maar voordat hij tot deze conclusie kwam had hij wel eerst de wereld over
gezworven…
O ja, tegen de klok van 2.00 uur lag uw voorganger weer in bed…!

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Maandag

15 december

Kerkrentmeesters

Consistorie

19.45 uur

Fonds Inwendige Zending
De opbrengst van de deurcollecten van zondag 16 november, welke bestemd waren voor het Fonds
Inwendige Zending, hebben € 361,17 opgebracht.
De gemeente wordt hiervoor hartelijk dank gezegd.
7

KERKENRAADSVERGADERING

Kort verslag van de kerkenraadvergadering, gehouden op donderdag 16 oktober 2008, om 19.30
uur in de consistoriekamer.
Opening.
Preses ds. C.E. Lavooij opent de vergadering,
heet een ieder welkom en stelt voor gezang
250: 1 t/m 5 te zingen en gaat daarna voor in
gebed. Daarna leest hij Romeinen 8: 14-17.

Hij helpt zoeken naar waar we gepassioneerd
voor zijn, vanuit die passie iets kunnen
betekenen voor de mensen in Pernis en
Het exodus motief, het is een zoektocht naar
onverwachte ontmoetingen.

Appèl nominaal
Zij die verhinderd zijn worden genoemd.

Het volgende item in het boekje heet:
“Bidden helpt”. Bidden voor concrete dingen
helpt, richt je op anderen in nood en niet voor
jezelf. Werkende weg heb je iets om over na
te denken, in plaats van wanneer je er voor
gaat zitten; impulsief gaat het veel beter.
Bidden helpt zeker; de intensiteit maakt niet
zo veel uit, maar niet altijd gaat het wat je
ervan verwacht.

Regiocoach - Martin de Groot (JOP)
Voor deze vergadering is de heer De Groot,
regiocoach van JOP uitgenodigd om nader
kennis te maken met de kerkenraad. Vorige
week donderdag is er een bijeenkomst
geweest in het JVR om met diverse
gemeenteleden te spreken over wat hen bezig
houdt; een eerste kennismaking om reacties
te krijgen vanuit de gemeente.

Hebben we het verlangen om te bidden om de
Heilige Geest?
Hoe helpt bidden in missionair werk? Wij
kennen het bidden, maar in de gezinnen is er
geen moment meer voor. Het is niet geleerd
en we moeten van de verzakelijking in de
gemeente af zien te komen. Waar kunnen we
om bidden? Vragen om kracht te ontvangen
om dingen te doen die we niet gewend zijn,
om de Heilige Geest zijn werk te laten doen.
Gebed kan je veranderen, je blik of hart
wordt bewogen om een ander. Je kunt
inspiratie opdoen, een andere visie krijgen op
jezelf en je taak en verantwoordelijk worden
tot God. In de interkerkelijke gebedskring
wordt dit geoefend, een bron van hulp om
ons verder te helpen.

Notulen, actie- en besluitenlijst.
De notulen, actie- en besluitenlijst van de
vergadering van 9 september 2008 worden
aan de orde gesteld en vervolgens vastgesteld
onder dankzegging aan ouderlingscriba R.
van der Leeden. De aanpassingen aangaande
de actie- en besluitenlijst worden in de
nieuwe lijsten verwerkt.
Ingekomen stukken.
De ingekomen stukken worden conform het
voorstel van het moderamen behandeld.
Toerusting; de geïnspireerde kerkenraad.
De toerusting wordt verzorgd door de heer
De Groot van JOP en we behandelen uit het
boekje “De geïnspireerde kerkenraad” deel 1
van hoofdstuk 2, de kracht van het gebed. De
heer De Groot legt plaatjes op tafel en de
kerkenraadleden worden uitgenodigd om een
aansprekend plaatje te pakken en daarna te
vertellen wat zijn of haar motivatie is
waarom wij een opbouwwerker nodig
hebben. Vanuit de vergadering komen de
volgende motivaties:
We moeten de anderen (rand- en
buitenkerkelijken) bereiken,
Dit is nieuw en verfrissend om de groep te
gaan zoeken die we missen,
Het licht is voor iedereen, ook voor de
anderen,

Wat verder ter tafel komt.
Verslag classisvergadering:
Het bijgesloten verslag geeft geen aanleiding
tot op- of aanmerkingen.
Zegen (gezang 456 vers 3):
De zegen beamen we met het zingen van
gezang 456:3. Dit is ingevoerd door ds
Holtslag om het amen meer te laten beleven
na de dienst door de gemeente. We krijgen de
zegen, we krijgen een hand boven ons hoofd,
maar nu hebben wij zelf het laatste woord.
De tweede zin “dat wij niet beschamen”is een
uitholling van de rijkdom van de zegen die je
krijgt, ontvang de zegen!! Na het slotlied
gezongen te hebben en de zegen van Gods
wege ontvangen, daar moet je niets meer aan
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toevoegen. Dit wordt meegenomen naar de
gemeenteavond en daarna terug in de
kerkenraad.

Sluiting
De preses leest gezang 484 voor en gaat
daarna voor in dankgebed. Hij dankt allen en
sluit de vergadering om 22.25 uur met een
wel thuis.

Schriftelijke rondvraag.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de
schriftelijke rondvraag.

R. van der Leeden, scriba.

ZENDING

Opbrengst spaardoosjes
De spaardoosjes voor de zending welke op 2 november j.l. ingeleverd zijn, hebben maar liefst
€ 512,00 opgeleverd. De opbrengst is bestemd voor het project Pernis voor Afrika.
De ZWO commissie dankt u allen zeer voor uw gulle gaven.

DIACONIE

Diaconiecollecte
Op zondag 14 december zal de diaconiecollecte in beide diensten bestemd zijn voor de
Kerstattenties. Ook dit jaar wil de diaconie in de dagen voor Kerst speciale aandacht schenken aan
ouderen en zieken in onze gemeente. Door een groet in de vorm van een kerstattentie willen wij
laten blijken dat juist in deze dagen het belangrijk is om zich met elkaar verbonden te voelen. Op
deze manier willen we ook de blijdschap over de komst van onze Heiland, Jezus Christus, samen
delen. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst
Verantwoording giften over de maand november 2008.
Ontvangen via:
Thea Kruithof
1 x € 5,- + 1 x € 2,mevrouw Muizer - den Ouden
2 x € 5,- + 1 x € 4,- + 1 x € 3,mevrouw de Ruiter - de Jong
€ 5,Ria den Ouden
€ 10,Zelf heb ik ontvangen
4 x € 5,Alle gevers en geefsters ook deze keer weer hartelijk dank.
Nog even een herinnering voor de dames om dinsdag 9 december, vanaf 15.00 uur, weer de
donatiegelden af te dragen.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Aukje Koole
Uiterdijk 187
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H.V.G. “Wees een zegen”
Op donderdag 4 december hopen we weer bijeen te komen in de consistorie. We vieren die avond
St. Nicolaas.
Ons kerstfeest houden we dit jaar op donderdag 18 december in de benedenzaal van Rehoboth. We
beginnen dan om 17.00 uur. Iedereen die met ons het kerstfeest wil vieren is van harte welkom.
We hopen dat u op beide avonden aanwezig kunt zijn.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Jannie Meijboom-van der Steen
Sociëteit voor ouderen
Hierbij nodigen wij u hartelijk uit om op woensdag 17 december onze kerstmiddag bij te wonen.
Wij verwachten u om 12.00 uur in de benedenzaal van gebouw Rehoboth, waar we beginnen met
een gezellig samenzijn. Daarna een broodmaaltijd en aansluitend de kerstliturgie.
Namens de leidsters,
Mevr. Janny Roukema, mevr. Drien van der Stoep, mevr. Janny Bosloper en mevr. Diny Verheij
Wij wensen u Gezegende kerstdagen en een Voorspoedig 2009 toe!

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Aanpassing “Wegwijzer”
Graag toevoegen aan de adressenlijst van verpleeg- en ziekenhuizen c.q. zorgcentra op bladzijde
23 van de "Wegwijzer":
De Elf Ranken Laurens, wonen dienst en Zorg
Middeldijkerplein 28
2993 DL Barendrecht
Tel. 0180 - 55 55 00
U kunt dit adres aanpassen in uw "Wegwijzer"
Uw college van Kerkrentmeesters
Opbrengst 2e extra collecte voor het tekort
Na de beide diensten op Zondag 9 november mochten we tellen € 1.685,30, met voor – en
nagekomen giften is het eindbedrag van de 2e extra collecte € 4.205,80 geworden.
Een geweldig resultaat. Het is ons, uw kerkrentmeesters, een rust te weten dat een zeer betrokken
gemeente achter ons staat. En ons in staat stelt om het plaatselijk kerkenwerk, zowel pastoraat als
eredienst, doorgang te laten vinden.
Nogmaals hartelijk dank.
Verantwoording giften:
Via M.A. van Wingerden € 50.-Via G.C. Vogel € 25,50 (collectebonnen)
Via diaconiecollecte € 50,-Via A. Pons € 250,-Bazar en Rommelmarkt
Tijdens de vergadering van deze commissie werd door de penningmeester het eindbedrag
meegedeeld. Te weten € 27.403,--. Een groots resultaat. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de
post “reserve bazar” bestemd voor het onderhoud aan de kerkelijke gebouwen.
Alle medewerkers, die hieraan hebben meegewerkt onze hartelijke dank
Met ingang van 1 januari 2009 is de vaste ophaaldag maandag van 9.30 tot 12.00 uur.
Tot vrijdagavond 21.00 uur kunt u contact opnemen met: Dhr. J. de Jong tel. 4386656 of
Dhr. B. van Dijk tel. 4163319.
3

Vrijwillige bijdrage
Aan diegenen welke over het jaar 2008 hun toegezegde vrijwillige bijdrage nog niet hebben
overgemaakt willen we het dringende verzoek richten dit alsnog te doen.
Als kerkrentmeesters gaan we, bij het opstellen van de begroting, uit van de inkomsten welke door
de gemeente zijn toegezegd.
We vertrouwen op Uw medewerking.
Abonnementsprijs Kerkklanken
In verband met de gestegen kosten zijn wij genoodzaakt per 1 januari 2009 de abonnementsprijs
van kerkklanken te verhogen naar € 10,--. Indien u automatisch betaalt wilt u dit zelf bij Bank of
Postbank veranderen.
Uw college van kerkrentmeesters
Begroting Diaconie en Kerkrentmeesters
Evenals vorig jaar worden de begrotingen van Diaconie en Kerkrentmeesters gezamenlijk
gepresenteerd. Deze begrotingen, welke een samenvatting van de originele zijn, vindt u hier onder
vermeld.
Voor gemeenteleden welke de gehele begroting willen inzien is daartoe natuurlijk de gelegenheid
op woensdag 10 december tussen 19.30 – 20.30 uur in de consistorie.
Begroting 2009 Diaconie
Lasten

Baten

Rentebaten en dividenden

€

Bijdrage levend geld

€

Door te zenden collecten en
bijdrage derden

Totaal

€

3.819,--

€

2.157,--

€

8738,-- Kerkdiensten, catechese en
overige kerkelijke activiteiten
14.249,-- Verplichtingen en bijdrage
inzake andere organen
4.946.-- Kosten beheer administratie

€

2.291,--

€
€

7.336,-5.737,--

€

Diaconaal werk plaatselijk
Diaconaal werk regionaal,
provinciaal en landelijk
Diaconaal werk wereldwijd
Saldo
27.933,-- Totaal

€
€
€

6.469,-124,-27.933,--

400,-- Onderhoud gebouwen
68.000,-- Onderhoudsfonds /
Energiekosten
14.000,-- Kosten predikant / Bijstand i.h.
Pastoraat
2.436,-- Koster / Organisten

€
€

9.650,-14.950,--

€

88.750,--

€

28.500,--

13.200,-- Bijdragen / Contributie
1.000,-- Beheerskosten
21.400,-- Catechese en andere kerkelijke
activiteiten
47.764,-- Afschrijvingen
168.200,-- Totaal

€
€
€

8.250,-11.000,-5.200,--

€
€

1.900,-168.200,--

Begroting 2009 Kerkrentmeesters
Lasten

Baten

Huuropbrengst
Vrijwillige bijdragen

€
€

Offerbussen

€

Diverse opbrengsten ( o.a.
KMR*)
Collecten, Giften, Gen. Kas
Kerktelefoon
Rente opbrengsten

€

Tekort
Totaal

€
€

€
€
€

* KMR = Kuren Met Reuma
Uw college van diaconie en kerkrentmeesters
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JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 7 december
en 14 december

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

Maandag 8 december
en 15 december

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Maandag 8 december
en 15 december

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

Dinsdag 9 december

Catechisaties
Startcatechese groep 7 en 8 bij Thea Kruithof,
Nieuwedijk 32

Vrijdag 19 december

Rock Solid Club “Time Out”
Op kraambezoek (kerstviering) inloop: 19.02 uur

19.00 uur

start: 19.32 uur

Kindermiddag.
Zijn jullie allemaal naar de kindermiddag geweest? En je ouders, grootouders, ooms, tantes of de
buren ook? Het was leuk hè? De mensen die inderdaad geweest zijn hoeven mijn stukje niet te
lezen, maar de mensen die niet geweest zijn en toch nieuwsgierig zijn die gaan nu lezen wat ze
hebben gemist.
Benjamin heeft ons getrakteerd op een hele leuke goochelshow, waarin van alles gebeurde. Wist u
dat hij zakdoekjes weg en tevoorschijn kan goochelen. En hij heeft uitgelegd waarom hij niet
tovert, maar goochelt. Hij wilde graag bloemen voor zijn vrouw meenemen en dat ging een beetje
fout. Maar met wat hulp van een vrijwilliger uit de zaal en een leuke act met verschillende
goochelstokjes is het toch gelukt.
Hij had ook een vriendje Freddie meegenomen. Freddie had een probleem. Iedereen lachte hem uit
voor zijn rode neus, gele haren en rode wangen. Hij wilde graag dat de dokter hem een nieuwe
neus, haar en wangen zou geven. Daardoor werd zijn hele hoofd eraf gehaald en in een doek
gedaan. Benjamin heeft met een ballon geprobeerd zijn hoofd na te maken, maar dat was toch ook
niet alles. Toen de ballon werd doorgeprikt zat gelukkig zijn eigen hoofd weer op zijn plaats. En
zo hebben we dus geleerd, dat je niemand mag plagen over hoe iemand eruit ziet en dat je tevreden
moet zijn met hoe je bent en dat God altijd van ons houdt. Al zijn we groot al zijn we klein, dik,
dun of welke kleur dan ook.
Na een korte pauze hebben we ook het liedje "Al ben je groot, al ben je klein, God houdt van jou"
gezongen.
Er hing een groot schilderij en daarbij heeft Benjamin een verhaal verteld over Zacheüs, de
tollenaar. Terwijl hij vertelde schilderde hij het verhaal af. Dat was heel leuk en ook een heel mooi
verhaal. Ook hebben we met z'n allen een leeg kleurboek, zonder tekeningen weer gevuld en weer
ingekleurd. En als allerlaatste had Benjamin nog een vriendje meegenomen. Darrel. Die zat
verstopt in een koffer, en had eigenlijk niet zoveel zin om ook maar wat te doen.
Deze (buikspreek)act duurde maar een kleine tien minuten, maar was werkelijk erg leuk.
En daarna........ was het helaas afgelopen en met een groot applaus hebben we Benjamin bedankt
voor de leuke middag.
Jullie zien of u ziet, het was helemaal geweldig en jullie hebben of u heeft echt wat gemist. Maar
geen nood. Als het aan de organisatie van de kindermiddag ligt, willen we volgend jaar weer wat
doen. We zullen je of u ver van tevoren inlichten, dan kunnen jullie of kan u de datum
vrijhouden.
Groetjes Petra Sekeris (namens De Baptisten en Hervormde Gemeenten).
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OVERIGE MEDEDELINGEN

Bedankje
Heel erg verrast was ik door de vele mooie kaarten, telefoontjes, bloemen en andere attenties die ik
in het ziekenhuis en tijdens mijn verzorging in Friesland en ook na mijn thuiskomst heb
ontvangen. Hiervoor wil ik u allen hartelijk bedanken.
Mevr. P.W. Mastenbroek-van der Burgh
Kerstconcert Christelijk Gemengd Koor “ZANGLUST”
Op zondag 21 december a.s. wordt het jaarlijkse Kerstconcert met samenzang gehouden in de
Dorpskerk aan de Achterweg te Hoogvliet.
Het concert wordt net als voorgaande jaren georganiseerd door Chr. Gemengd Koor
“ZANGLUST”.
Aan dit concert wordt medewerking verleend door Melanie van Winkel, Hans Cok piano, Roel
Vos orgel en de algehele muzikale leiding is in handen van Cees Schrijver.
Het concert begint om 14.30. Kerk is open om 14.00 uur. Toegang is gratis.
P.C.O.B.
Op 16 december hopen we onze kerstviering te houden in het Geref. Jeugdgebouw.
We hebben mevr. Kooistra uitgenodigd om deze morgen onze kerstliturgie weer te verzorgen.
Organist is dhr. J. Buitenhuis.
We hopen een goede morgen met elkaar te hebben. Breng gerust een gast mee. Aanvang 9.45 uur.
Het bestuur wenst u alle goeds toe voor 2009.
Tot ziens.
Inleveren kopij drukwerk Kerst 2008
In verband met de grote hoeveelheid drukwerk t.b.v. de diverse kerstvieringen verzoeken wij u om
uw kopij vroegtijdig bij ons in te leveren. Liefst vóór 15 december.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet, de drukkers
Van de redactie
Wellicht ten overvloede maak ik u erop attent dat het laatste kerkblad van dit jaar voor 3 weken
uitkomt, van vrijdag 19 december t/m vrijdag 9 januari. Wilt u hier alstublieft aan denken bij het
inleveren van de kopij vóór 12 december (met name de diverse roosters t/m zondag 4 januari).
Met vriendelijke groet, Ria Verheij
Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis

http://www.hervormdpernis.nl

Kerkgebouw
Predikant
Scriba
Ring 1, tel: 472 27 59
ds C.E. Lavooij
dhr R. v.d. Leeden
Koster: dhr C. van der Stoep Ring 21,
Van Zyll de Jongstr. 96
tel: 416 44 33
tel. 416 17 24
tel: 472 03 52
Rehoboth
tel: 416 41 25
Bovenzaal Rehoboth
tel: 416 36 49
Ozingastraat 73
Ozingastraat 73
beheerder: mw. B. de Laat-Spruijt
beheerder: mw. W.G. de Ronde-van der Toolen
tel: 472 05 78
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
Klaasje Zevensterstraat 374-376, 3193 TW Hoogvliet, ma t/m vr van 8.00-17.00 uur; tel. 282 61 20
Informatie Verwijspunt van Stichting Welzijn Hoogvliet
Wijkservicecentrum, G.A.Soetemanweg 25, 3195 TC Pernis, tel. 472 28 08.
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