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KERKDIENSTEN

Zondag 8 juni 2008 ____________________________________________________________
09.30 uur : ds. A. de Jong te Rotterdam
18.30 uur : ds. C.E. Lavooij
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. L.J. Hoogwerf
Avonddienst : mw. J. Groeneweg-van der Steen

Organist
dhr. W. Ketting
dhr. A. den Ouden

Ambtsdrager van ontvangst: dhr. R. van der Leeden / dhr. F. Bruinse
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. J.H. Koole
Oppasdienst : Frea de Man en Esther de Laat
Zondagsschool: Groep 1
- Conny van Dijk en Petra Sekeris
Groep 2 en 3 - Jannette Molendijk en Kees-Jan Koster
Peuterzondagsschool: Esther de Laat
Zondag 15 juni 2008
______________________________________________________
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij
18.30 uur : ds. Ds. T.J. Smink te Nieuwerkerk
Organist
dhr. D. Berghout
dhr. W. Ketting

Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : mw. J. Groeneweg-van der Steen
Avonddienst :mw. M.L. Pons

Ambtsdrager van ontvangst: dhr. L.J. Hoogwerf / dhr. P. Pons
Collecte
: Werelddiaconaat Kerkinactie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. R. van Hoog
Oppasdienst : Heleen Verschoor en Pauline Hout
Zondagsschool: Groep 1
- Regina Meijndert en Siska Verheij
Groep 2 en 3 - Jessica den Uijl en Jolien Roobol
Peuterzondagsschool: Lianne Koster

BIJBELROOSTER
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8 juni
9 juni
10 juni
11 juni
12 juni
13 juni
14 juni

Matteüs
Matteüs
Matteüs
Matteüs
Matteüs
Numeri
Matteüs

8: 2 - 13
8: 14 - 22
8: 23 - 34
9: 1 - 8
9: 9 - 17
15: 37 - 41
9: 18 - 26

zo
ma
di
wo
do
vr
za

15 juni
16 juni
17 juni
18 juni
19 juni
20 juni
21 juni

Matteüs
Numeri
Matteüs
Matteüs
Ezechiël
Ezechiël
Ezechiël

9: 27 - 34
27: 12 - 23
9: 35 - 10: 4
10: 5 - 15
16: 1 - 14
16: 15 - 34
16: 35 - 43
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Meditatie
…en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen…
Bij de klassieke preek van eertijds hoorde de zogeheten tussenzang, die het onderwijzende
gedeelte afsloot, waarna nog een ‘enkel’ woord van toepassing volgde.
Als we de eerste preek van Petrus beluisteren (Hand. 2: 14-36), zoals hij die hield op het
‘Wekenfeest’ of op Pinksteren, vinden we dat toepasselijke woord in Hand. 2: 38, 39 als antwoord
op de vraag van de hoorders: wat moeten wij doen?
(goeie vraag trouwens om die na een preek aan jezelf te stellen: wat vraagt God me te doen nu ik
die preek gehoord heb?)
Hij zegt daar: Bekeert u (dwz. keer je om van de weg waarop en waarheen je ging, keer je af van je
zondige levenswandel, van je verstokte gewoonten die ja van God afdreven en keer je toe naar de
levende Christus) en een ieder van u worde gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving
der zonden; en …gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen….
De Geest heeft alles te maken met het geloof in de Here Jezus, met het geloof in Zijn kruisoffer en
met het geloof dat Hij ons leven dagelijks vernieuwt en verfrist.
De Geest maakt dat geloof werkzaam en krachtig.
Toch ervaren velen naar eigen zeggen weinig van de Geest; we ervaren ons leven (ook ons
gemeentelijk leven) als Geestarm, zo niet Geestloos.
Als ik Petrus goed begrijp zou Hij ons vragen: heb je je dan wel bekeerd, ben je werkelijk tot die
Ene Naam gekomen, ben je waarlijk daarin gedrenkt (‘gedoopt’), weet je dat je zonden je vergeven
zijn en doe je ze ook niet meer?
Is daar die worsteling met die hardnekkige oude mens die alsmaar amok maakt tegen die nieuwe
mens in Christus?
Of is ons geloof gewoonte-geloof (van huis uit doorgegeven als een vanzelfsprekend automatisme
bijna) dan wel historisch geloof (altijd op Pernis ter kerke gegaan, tot de jaren ’60 met velen, nu
met weinigen) of bijgeloof (als ik niet ga op zondag voelt, gaat het niet goed in de week)?
Of bestaat ons geloof uit een hechte band met de levende Heer, een intens en hartstochtelijk
gebedsleven en een dagelijks onderzoek van de Schriften (elke dag een half uurtje eerder opstaan
om rustig de Bijbel te lezen), en daarnaast het samen zoeken naar het plan van onze Heer, het liefst
met elkaar, omdat we elkaar aanvullen met inzichten in wat er staat en wat ermee bedoeld wordt?
Dat op die eerste preek van Petrus drieduizend mensen zich bekeerden had te maken met de schrik
dat zij de Christus gekruisigd hadden en daar nu mee werden geconfronteerd.
Zij ontdekten zichzelf als Godsmoordenaars en door die schrik bewogen werden ze wakker en
lieten zich dopen, als begin van een nieuw leven.
Daarop kwam de Geest als een cadeau, een gift, een geschenk.
Wellicht moeten wij ook weer es heilzaam wakker schrikken uit de slaap van gemakzucht en
zelfgenoegzaamheid, zodat we de noodzaak van omkeer inzien en ons eerbiedig buigen voor Hem
die we willen vermoorden, omdat Hij ons de spiegel voorhoudt.
En waar dat gebeurt komt de Geest als een gave mee, waar je niets voor hoeft te doen dan die
alleen te ontvangen.
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GEMEENTEBERICHTEN

In Memoriam
Op 22 mei is er vrij plotseling een einde gekomen aan het lange leven van Jannetje den OudenMolendijk. Zij is 95 jaar geworden en op dinsdag 27 mei is zij, na een rouwdienst in het
Uitvaartcentrum gehouden te hebben, op de begraafplaats ook ter aarde besteld.
Oorspronkelijk komt Jans uit R’dam-Charlois, maar al vroeg kwam zij met haar ouders naar Pernis
(de Heijse Dijk, thans Pastoriestraat).
Haar vader stierf jong en moeder bleef achter met 5 kinderen, waarvan zij de jongste was.
Toen ze twintig was trouwde ze met Pieter den Ouden en kregen zij 4 kinderen.
Ze woonden aan de Murraystraat, waar zij hun 60 jarig huwelijksjubileum nog hebben kunnen
vieren.
In 1998 stierf Pieter en toen zij enkele jaren later een lelijke val maakte kwam zij via de Elf
Ranken en de Nagtegaal in het Havenlicht terecht, waar ze ruim drie jaar gewoond heeft.
In de dienst van Woord en Gebed lazen we de gelijkenis van de schat in de akker, die een mens
vond en uit blijdschap erover verkocht hij al wat hij had om die akker te kopen, ten einde die schat
in bezit te krijgen.
Vanuit twee gezichtspunten hebben we die gelijkenis bezien: we kunnen hem lezen als een
gelijkenis over een mens die stuit op de schat van het evangelie en daarover zo verheugd is dat ie
alles verkoopt om die schat in bezit te krijgen.
Het evangelie vraagt om ons hart, ons wezen, onze diepste kern.
Jans had een vrome moeder gehad (“Dove Neeltje”, die altijd hardop uit de bijbel las) en wellicht
heeft de vroomheid van deze moeder een onuitwisbare indruk op haar gemaakt en heeft ze in haar
leven gezocht deze schat ook te mogen delven.
In dat verband sloeg Jans geen dienst over in de kerk en was zo ook altijd present op vrijdagavond
in het Havenlicht.
Tegelijk is er in deze gelijkenis ook een ander gezichtspunt mogelijk: dan is die schatzoeker Jezus,
die onder het stof van deze wereld op zoek is naar uw en mijn levenskern, naar onze ziel.
Waarvoor Hij alles over had om die te kopen en weg te halen uit de handen van de Boze.
Hij had ons bruto lief, met al wat er aan wildgroei in ons leven is, want Hij kocht de hele akker
voor de prijs van zijn leven.
Want wij moeten terug naar de rechtmatige Eigenaar, maar zonder die Schatgraver Jezus komen
we er niet en verzinken in het stof.
Ook in het leven van Jans waren er heel wat stoflagen over die diepste kern heen gelegd, ook op
haar levensakker groeiden heel wat dorens en distels.
Ze heeft het niet gemakkelijk gehad en had zelf ook geen makkelijk karakter.
Maar diep van binnen wist ze wel dat er Eén naar ons onder zoveel puin verzonken leven op zoek
is en de liturgie die zij voor haar begrafenisdienst had samengesteld getuigde daar ook van.
Waar dat geloof gevonden wordt mogen wij erop vertrouwen dat wanneer wij uiteindelijk in het
stof afdalen diezelfde Schatgraver ons opdiept om ons mee te nemen tot Zijn Vader, aan wie Hij de
prijs laat zien, waarvoor Hij onze ziel gekocht heeft, namelijk Zijn eigen bloed.
In dat vertrouwen is er toekomst, ook voor de nabestaanden en rust ook op ons de opdracht dwars
door het stof heen bij elkaar te blijven zoeken naar die kern die God erin gelegd heeft.
Haar kinderen zijn in uw voorbede aanbevolen!
Jarigen
Op 7 juni mevr. C. Pons-Verheij (Van Zyll de Jongstr. 72).
Op 9 juni dhr. C.M. Faasse (Uiterdijk 189) en dhr. J. van der Steen (Blauwgras 45, Spijkenisse).
Op 12 juni mevr. E. Kerkhof-Kouwenhoven (Havenlicht 203).
Op 14 juni mevr. J. van Gaans-Bakker (Schuytstr. 84).
Op 15 juni dhr. H.van Eijk (Ring 547).
Op 16 juni dhr. A. Bijl (G.A. Soetemanweg 51d).
Op 19 juni mevr. E.G. Ruizendaal-Leijdekkers (Havenlicht 103).
Op 20 juni dhr. L. Farenhout (Burg. Beijenstraat 30)
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Allen van harte, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegebeden!
“Is de levensgang verstoord,
één Naam blijft dan ongeschonden,
heeft de dood het hart doorboord,
gaan wij aan het leed ten onder,
blijft zijn Naam het toevluchtsoord,
Naam van Jezus, erewoord.”
ELB 277:3
Bloemen
Op 25 mei gingen zij naar mevr. Kerkhof-Kouwenhoven (Havenlicht 203), dhr. J. Gort
(Corneliahof 33) en naar de fam. Vermeer-Pors (Cremerstr. 118).
Op 1 juni vlogen zij opnieuw uit, nu naar Spijkenisse, naar mevr. G. Kraak-Mulder (Beverveen
218), mevr. G. Verheij-van den Hoven (G.A.Soetemanweg 54) en naar mevr. Van Dijk-Hoogwerf
(Havenlicht 210).
Zieken
Op dit moment ligt er niemand in het ziekenhuis.
Allen die thuis ziek of herstellende zijn wensen wij kracht van Boven toe!
Verpleegtehuizen
Verpleeghuis Sonneburgh
Mevr. P. Baas-van der Ent
Mevr. J. Pronk-Spaans

Antonius IJsselmonde
Mevr. M. van der Steen-van Bokkem
Swinhove Zwijndrecht
Dhr. IJ. Koole

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

Verpleeghuis Slingedael
Mevr. L. Buitendijk-Noordijk
Zorgcentrum Hooge-Werf Poortugaal
Mevr. A. ’t Hart-Berkhout

Elf Ranken Barendrecht
Mevr. P. Mastenbroek

Verpleeghuis Simeon en Anna
Mevr. J. Kerpel-de Man

Humanitas Hoogvliet
Dhr. N. Vermeij

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!
Giften
Via Ds. Lavooij 1x € 5, 1x € 10 en 1x € 20.
Via dhr. A.A. v.d. Kuil 5x € 5 en 1x € 6 t.b.v. de kerkrentmeesters. Alle gevers dank!
Bij de diensten
De periode van de ‘gewone’ diensten is aan gebroken.
Diensten die staan in het teken van Pinksteren, in het teken van de Heilige Geest, in het teken van
de uitbreiding van de gemeente.
We lezen dat door de verkondiging de gemeente onstuimig groeide (Hand. 2: 41) , dat er
blijdschap was en mensen de Heer en elkaar zo waren toegedaan dat zij alles gemeenschappelijk
hadden (Hand. 2: 42-46).
Naast de verkondiging geschiedden er vele tekenen en wonderen door de apostelen (Hand. 2: 43).
Maar uiteindelijk lezen we (in Hand. 2: 47) dat de Here ‘dagelijks toevoegde aan de kring die
behouden werd’.
Groei is niet iets van ons, maar komt van de Here. Dat Hij ons daarvoor gebruikt en inschakelt
moge ook duidelijk zijn.
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Kerk&School
De school houdt zich voor wat betreft haar Bijbellezingen bezig met Esther, dat tot koningin
gebombardeerde Jodinnetje die samen met haar oom Mordechai een Hitler in opkomst weten te
stuiten.
In maart vieren de Joden altijd het Purim-feest, een soort van carnaval, waarin jong en oud zich
verkleden en feest vieren dat de poging tot vernietiging van het Joodse volk kon worden afgewend.
Een les in anti-semitisme dus die nog altijd actueel is als we wel eens een voetbalstadion
bezoeken…
GEMEENTEAVOND

Op 4 juni houden we onze gemeenteavond waar het wel en wee van onze gemeente besproken kan
worden.
Wees erbij, jong en oud, als u/jullie je verbonden weet met het reilen en zeilen van onze gemeente.
We houden de avond in Rehoboth, inloop 19.30 uur en om 20.00 uur precies starten we.
Interkerkelijk gebed
Op 7 juni om 19.30 uur komt de interkerkelijke gebedskring weer bij elkaar in de consistoriekamer
van de kerk. Bent u er ditmaal ?
Boekenkring
Op 3 juli bij mevr. Berghout-van der Stelt en we lezen “De nazi en de kapper”.
Aanvang 20.00 uur.
Actueel
Een afschuwelijk drama in Zuid-Afrika, waar immigranten worden weggepest en gedwongen
worden de wijk te nemen naar de landen waar ze vandaan komen.
Een nieuwe vorm van apartheidspolitiek, verricht door die mensen die er nog niet zolang geleden
van werden bevrijd.
Ironie van de geschiedenis!
Spreuken
Over de mens:
- Ik geloof dat de beste definitie van de mens is: ondankbare tweevoeter (Dostojewski)
- Bij mensen weet men nooit waar de engel ophoudt en de duivel begint (Joods spreekwoord)
- God houdt het meest van gewone mensen; Hij heeft er zoveel van gemaakt (Abraham Lincoln)
- Mensen zijn als ballonnen. Hoe meer ze zich opblazen, hoe minder ze wegen (Weijns)
Pastorieklanken
Vraag 1: Heeft u hem al gezien ?
Heeft u hem al horen zoeven over de weg ?
Ik bedoel de “Groene Smaragd”, die sedert een week bij ons op het erf staat!
Ik zag hem onderweg staan, werd erop ‘verliefd’ en ook van dichtbij bekeken boette hij niets aan
schoonheid in.
Een Renault Nevada, 15 jaar oud, maar nog niet zoveel gereden.
Maar met je hart verliezen moet je altijd oppassen, dus een deskundige ingeschakeld die voor wat
betreft dit merk ijselijk nuchter is, maar… zelfs díe moest toegeven dat hij er nog aardig bijstond.
Tja, wat doe je dan? Dan ga je tot de aanschaf over.
Bye, bye, “Blauwe (trouwe) Engel”, ik zwaai je uit, want hoe goed je ook reed, ik voelde me er
een 80 jarige emeritus in…
Volgende vraag: heeft u haar al gezien ?
Die kleine jonge dame die we Ronja gedoopt hebben en die sinds kort Chica tracht te reanimeren.
Dat laatste lukt nog niet zo, want de blinde Chica schrikt eerder dan dat ze zich verblijdt over deze
dribbelaar. Maar als ze haar toevallig aantreft is ze wel een snuffeltje waart, al houdt Ronja ervan
haar op haar beurt in de staart te bijten.
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Een strijdbare viervoeter die driftig en nieuwsgierig door het huis en de tuin rent, in alles bijt, en
opeens uitgedold is en dan bij je op schoot in diepe slaap valt. Een teckel met spirit.
En voor de rest spoedt het jaar voort: de examens van Misha zitten er al weer op (uitslag nog even
afwachten ) , Izak is inmiddels bevorderd naar Havo 5 en de rest of actief aan het voetballen en
trampoline springen (met de halve buurt) of ligt ziek in bed (een kleine maar venijnige griep waart
rond).
Uw predikant is echter nog geheel en al op de been om z’n hondjes uit te laten en z’n bolide te
besturen (en de rest vanzelfsprekend).
Een hartelijke groet van ons (jawel) tienen…

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Maandag
Dinsdag

9 juni
17 juni

Moderamen Diaconie
Diaconie

Consistoriekamer
Consistoriekamer

Zingen in de Corneliahof
Na een onderbreking van een jaar organiseert de evangelisatiecommissie dit jaar weer een sfeervol
zanguur in de openlucht. Het zanguur wordt dit jaar gehouden in de Corneliahof (de nieuwe huizen
tegenover het Havenlicht), op woensdag 11 juni en begint om 19.00 uur.
We zullen natuurlijk allereerst samen liederen zingen. Ook zal het gospelkoor “Revival” enkele
liederen voor ons zingen. De leiding van het zanguur is in handen van ds. C.E.Lavooij.
We hopen dat u allemaal komt zingen, zodat we een mooi koor kunnen vormen! Er staat een kopje
koffie of thee voor u klaar.

DIACONIE

Collecte Werelddiaconaat
De diaconiecollecten op zondag 15 juni zijn bestemd voor het Werelddiaconaat. Centraal staat het
medisch werk van Kerk in Actie’s partnerorganisatie Fusona op Oost-Timor. Op dit eiland
overlijden meer dan zes van de honderd kinderen voordat ze vijf jaar zijn! Ziektes die vaak
voorkomen zijn luchtweginfecties zoals tbc, huidaandoeningen, diarree en malaria. Omdat veel
Timorese kinderen ondervoed zijn, is het extra moeilijk weer beter te worden. Fusona geeft
daarom medische zorg, medicijnen en inentingen. En om te voorkomen dat mensen ziek worden,
investeert Fusona veel in voorlichting over een gezonde leefstijl. Zo leggen ze momenteel een
proeftuin aan, waar de mensen leren welke groenten gezond en voedzaam zijn. Zo bouwen de
Timorezen meer weerstand op tegen ziektes, en heeft de medische zorg een grotere kans van
slagen. Fusona heeft drie klinieken op Oost-Timor én een mobiele kliniek, waarmee ze de
afgelegen dorpen in gaan om ook daar de mensen basisgezondheidszorg te verlenen. Helpt u mee
om de mensen op Oost-Timor, en vele anderen, de medische zorg te geven die ze nodig hebben?
De collecte wordt van harte aanbevolen.
Overzicht diaconiecollecten mei
4 mei
€ 278,63
11 mei
€ 244,00
18 mei
€ 254,59
25 mei
€ 148,90
Heilig Avondmaalbekers € 389,70
Voor de kerktelefoon mochten wij de volgende giften ontvangen:
Via dhr. Berkhout € 50,00 en via dhr. Van der Stoep € 15,00.
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HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst
Verantwoording giften van de maand mei.
Via Thea Kruithof
1x € 5,Via mevr. Besterveld
1x € 5,- en 1x € 10,Via mevr. D. Verheij
1x € 5,Zelf heb ik ontvangen
2x € 3,- en 1x € 5,Alle gevers weer hartelijk dank.
Aukje Koole

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

J.V.R.
Per 1 juni 2008 zal het J.V.R. “Margriet”niet meer worden verhuurd.
Het sleuteladres is gewijzigd in: dhr. C. Hoogwerf, Uiterdijk 207, tel. 4384825;
bij afwezigheid: dhr. G.C. Vogel, Pastoriedijk 451, tel. 4167251.
Uw college van kerkrentmeesters
Generale kas
Verschillende van u hebben al gehoor gegeven aan onze vorige oproep en zijn overgegaan tot het
betalen van € 10,-- per belijdend lid.
Als kerkrentmeesters willen wij, aan diegenen welke het bedrag nog niet gestort hebben, vragen
over te gaan tot het storten van dit bedrag op bankrekeningnummer 3532.02.509 of girorekening
63.27.27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis onder vermelding van generale kas 2008.
Uw kerk te Pernis behoeft dan niet voor u te betalen, want zij wordt wel aangeslagen voor alle
belijdende leden.
Uw college van kerkrentmeesters
Opbrengst offerblokken mei 2008
4–5
€ 108,39
11 – 5
€ 210,10
18 – 5
€ 200,65
25 – 5
€ 134,40
waarvan: 8x € 5,€ 653,54
1x € 10,4x € 50,Bonnen
€ 383,50
TOTAAL
€ 1037,04
=======

JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 8 juni
en 15 juni

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

Maandag 9 juni
en 16 juni

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Maandag 9 juni
en 16 juni

Gospeljongerenkoor “Revival”
Bovenzaal Rehoboth 19.45 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
8

OVERIGE MEDEDELINGEN

“De Heer is mijn herder”.
Psalm 23
Vrij onverwacht is overleden onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma

Jannetje den Ouden - Molendijk
~ Jans ~
weduwe van Pieter den Ouden
* 1 februari 1913

† 22 mei 2008

Uit aller naam:
Mw. M.E. Schelling-den Ouden

Pernis,
’t Havenlicht, kamer 301
Correspondentieadres:
Lieftinckplaats 222
3066 XB Rotterdam
De begrafenis heeft plaatsgevonden op dinsdag 27 mei j.l.
op de Algemene Begraafplaats te Pernis

Dankbetuiging
Via deze weg willen wij u danken voor uw blijken van medeleven
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, vader en opa

Albert Ketting
Het medeleven, persoonlijke, schriftelijke of in de vorm
van bloemen tot uiting gebracht, was voor ons een grote
troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven.
Corrie, kinderen en kleinkinderen
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*** Bedankjes ***
Ik wil degenen die een kaartje hebben gestuurd of op een andere manier aan mij gedacht hebben,
voor, tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis hartelijk danken. Ook namens mijn vrouw.
Het heeft ons goed gedaan en gesteund.
J. Gort
***
Bedankt voor de kaarten en attenties die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis
en bij thuiskomst. Het is fijn om te mogen ervaren dat je niet alleen staat en er zoveel mensen met
je meeleven.
Annie Koster, G.A. Soetemanweg 55G

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
U kunt ook zelf spullen brengen op maandag tussen 9.00 en 15.00 uur
Verkoop: iedere maandag van 9.00 tot 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
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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 M.A. van Wingerden, Burg.van Esstraat 134
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

472 16 41
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 36 49
416 50 17
416 34 57
416 50 17
438 51 33

J.V.R. “Margriet”
Sleuteladres
Bij afwezigheid

: dhr C. Hoogwerf, Uiterdijk 207
: dhr G.C. Vogel, Pastoriedijk 451

438 48 25
416 72 51

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

