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KERKDIENSTEN

Zondag 22 juni 2008 ____________________________________________________________
09.30 uur : de heer E.J. Bergman te Katwijk
18.30 uur : ds. J.H. Berkheij te Leersum
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. A. Louwen / dhr. H. van der Stoep
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. A.C. Bijl
Oppasdienst : Sjanie de Laat en Marleen den Ouden
Zondagsschool: Groep 1
- Janny Verheij en Petra Sekeris
Groep 2 en 3 - Kees-Jan Koster en Jannette Molendijk
Peuterzondagsschool: Miranda Koert
Zondag 29 juni 2008
______________________________________________________
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij
18.30 uur : ds. W.H. van Boeijen te Rockanje
Organist
dhr. W. Ketting
dhr. A. den Ouden

Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. M. Roobol
Avonddienst : dhr. B. Ruizeveld de Winter

Ambtsdrager van ontvangst: dhr. J. van der Tak / dhr. G.C. Vogel
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Deurcollecte : Fonds Inwendige Zending
Kerkauto
: dhr. S. Bootsma
Oppasdienst : Cora Koert en Miranda Koert
- Conny van Dijk en Siska Verheij
Zondagsschool: Groep 1
Groep 2 en 3 - Anneke Bruinse en Jolien Roobol
Peuterzondagsschool: Marleen den Ouden

BIJBELROOSTER
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22 juni
23 juni
24 juni
25 juni
26 juni
27 juni
28 juni

Ezechiël
Ezechiël
Psalm
Matteüs
Matteüs
Matteüs
Maleachi

16: 44 - 52
16: 53 - 63
11
10: 16 - 23
10: 24 - 33
10: 34 - 11: 1
1: 1 - 5
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29 juni
30 juni
1 juli
2 juli
3 juli
4 juli
5 juli

Maleachi
Maleachi
Maleachi
Maleachi
Maleachi
Maleachi
Maleachi

1:
2:
2:
2:
3:
3:
3:
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6 - 14
1-9
10 - 16
17 - 3: 5
6 - 12
13 - 18
19 - 24

Meditatie
….tot dorens en tot prikkels…
(Num. 33: 55)
In het laatste gedeelte van dit 33ste hoofdstuk uit het boek Numeri (in het hebreeuws heet dit boek
“in de woestijn”) gaat het over de inbezitneming van het land Kanaän.
Hoe moeten ze dit land gaan bewonen? Hoe moeten ze omgaan met de mensen die er wonen?
Het antwoord erop is zonneklaar: het land dat God Zijn volk gaat geven moet volkomen worden
gereinigd van de afgodische smetten waarmee de volkeren dit land hebben vervuild.
De bewoners moeten worden verdreven, de beelden moeten worden vernietigd en de hoogten
verwoest!
Pas op dat we dit niet verkeerd verstaan en bijv. toepassen op de huidige politieke constellatie in
het Midden-Oosten (of op onze samenleving die van Islamitische smetten zou moeten worden
gereinigd, volgens sommigen…).
Versta deze tekst in de context van de belofte uit Gen. 15 dat de volkeren die in Kanaän woonden
400 jaar de tijd hebben gehad zich te verbeteren en gerechtigheid te oefenen, dat hebben geweigerd
te doen en dat nu de maat van hun ongerechtigheid vol is en zij eruit verdreven zullen worden en
dit land aan het volk Israël zal toevallen.
Opdat zij er anders zullen wonen!
En waartoe is Israël geroepen? Een heilig volk te zijn, naar Gods wetten en inzettingen te handelen
om zo het land te heiligen dat hun gegeven zal worden.
Gods ‘experiment’ met Israël in het land Kanaän is als een leven op een proefboerderij, in een
proeftuin (die natuurlijk herinnert aan de Hof van Eden).
Daarom die grondige schoonmaak.
Doen ze dat echter niet, dan, zo zegt de tekst “zullen degenen die gij van hen overlaat, tot
DORENS in uw ogen en tot PRIKKELS in uw zijden zijn, en zij zullen u benauwen in het land
waarin gij woonachtig zijt”.
Ook voor ons bevat deze tekst een les: wie de zonde laat leven en voedt, nadat hij of zij door de
Here Jezus Christus verlost is zal erdoor benauwd en gepijnigd worden als door dorens en prikkels.
Geloven in Hem die ons heeft bevrijd vraagt om een radicale breuk met het oude leven zonder
Hem, vraagt om dichtbij Hem te leven, opdat we niet opnieuw overwoekerd worden en ons leven
een woest land van distels en dorens.
Geloven in Jezus vraagt om een toegewijd en heilig leven.
Dat is niet een extra, maar een noodzaak: even nodig als het is om verlost te zijn van zonde en
schuld is het nodig dat ons leven geheiligd is.
Sterker nog, waar die heiliging ontbreekt heeft en het verlangen ernaar, is de verlossing een lege
huls geworden.
Bovendien, de verlossing van ons leven is geen doel, dat is het middel, maar de heiliging van ons
leven is het doel.
Dat brengt ons uiteindelijk bij God.
“jaagt…. naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien” ( Hebreeën 12: 14).
Is dat een onmogelijke eis? Een onhaalbare kaart?
Natuurlijk niet, want altijd geeft God eerst wat Hij vervolgens van ons vraagt!
Met Pasen vierden we de verlossing: Christus voor ons gestorven en opgewekt, met Pinksteren
vierden we onze heiliging: Christus in ons door Zijn Heilige Geest, die ons leven van dag tot dag
vernieuwd.
Komt tot Hem is het eerste en blijft in Hem is het tweede daaraan gelijk, opdat de dorens en de
prikkels ons niet zullen benauwen in het land waarop wij leven, wonen en werken.
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GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
Op 21 juni (begin van de zomer) mevr. C. Alberda (Van Byemontsingel 38).
Op 22 juni mevr. A. van Viegen-van Doorn (G.A. Soetemanweg 57 c) en mevr. I. MoretBastemeijer (Van Drimmelenstr. 17).
Op 27 juni dhr. P. Molendijk (De Breede Vliet, Schakelweg 162, Hoogvliet)
Op 29 juni mevr. A. van der Pols-Berkhout (Ring 473) en mevr. B.J. Vermeij-Verheij (Burg. van
Esstr. 191).
Op 1 juli mevr. M. van der Wende-Heuvelman (Murraystr. 52).
Op 2 juli mevr. E.P. de Jong-Ponse (Overhandstr. 22).
Allen van harte en een gezegend nieuw levensjaar toegebeden!
“Geen genade zijn wij waard;
maar in d’Evangeliebladen
heeft ons God zijn gunste verklaard,
dat wij, hoe met schuld beladen,
toch vertrouwend tot Hem gaan:
Jezus neemt de zondaars aan!”
Gez.168: 2 (Bundel ’38)
Bloemen
Op 8 juni gingen ze als groetenis van de gemeente naar dhr. De Jong (W. Weysingel 50 ),
dhr. J. Verheij (Burg. van Esstr. 130) en naar mevr. I. Schotten-Meester (Havenlicht 305).
Op 15 juni gingen ze naar de fam. Torbijn-Koert (Vlielanderstr. 20), mevr. Sjouw-Bakelaar
(Corneliahof 14) en naar mevr. G.D. Dieckman-Boender (Havenlicht 306).
Zieken
Op dit moment zijn er geen zieken in het ziekenhuis.
Mevr. J. Nieuwpoort uit de Biezenkamp verblijft tijdelijk in Antonius IJsselmonde.
De thuiszieken of herstellenden wensen wij Gods kracht en nabijheid toe om te kunnen dragen wat
op dit moment doorstaan moet worden.
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!
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Giften
Ontvangen via ds. Lavooij 1x € 5, 1x € 10 en 1x € 20 voor de kerk.
Anoniem ontvangen 1x € 20 voor de kerk.
Via dhr. W. ’t Hart 1x 5 € voor de kerk.
Alle gevers dank!
Bij de diensten
Een oude bekende, ds. Berkheij uit Leersum, gaat de komende weken een keer bij ons voor.
Ikzelf hoop de 22ste een preekbeurt te vervullen in de Noordoostpolder, waar wij in de jaren ’91’97 hebben gewoond en gewerkt.
Voorzover ik hier voorga lees ik mee met het rooster van de kinderkerk of behandel ik een
fragment uit het Pinksterboek Handelingen…
Alle Schrift is tenslotte van God gegeven, zoveel doet het er niet toe waaruit je preekt (al is het wel
goed dat alle onderdelen van de Bijbel eens aan bod komen: wet, profeten, geschriften, evangeliën
en brieven, plus Openbaring).
Want die ene Schrift bestaat uit een grote diversiteit, waarin vele stemmen klinken
(een “Jodenkerk” las ik ergens).
Toch is het geen kakofonie, maar een polyfonie die met elkaar in harmonie is…
Kerk&School
In week 25 en 26 staat Jona centraal onder het thema: ‘Mij niet gezien’ (om naar Jericho te gaan)
en ‘Je zin niet krijgen’ (dat de stad niet verwoest wordt).
Ps. 139 (over het vluchten) en Ps. 130 (over z’n tijdelijk verblijf in de vissenherberg) spelen op de
achtergrond mee.
Vraag uw (klein)kinderen maar es of ze een versje of wat van die beide psalmen kennen na afloop
van deze weken.
En leest u met ze mee door bijv. Jona voor te lezen in deze weken…?
Boekenkring
Op 3 juli bij mevr. Berghout-van der Stelt en we lezen “De nazi en de kapper”.
Aanvang 20.00 uur.
Interkerkelijke gebedskring
Deze gaat gewoon door en komt op 5 juli om 19.30 uur in de consistorie weer bij elkaar.
We zingen, lezen uit de Bijbel, praten en bidden met elkaar.
En we geloven dat gebed wonderen doet. U ook ?
Weerpraats
Met 62,7 mm. was mei een gemiddeld regenrijk maandje, al kwamen die meiregens wel in de 2e
helft van de maand. De eerste helft was droog en deed het gras in mijn voortuin vergelen. Nu komt
het weer aardig op en bloeien ook de rozen.
De temperaturen lagen in de eerste helft hoog (8x boven de 25 gr.), in de tweede helft was dat iets
lager, maar niemand heeft het koud gehad.
Kortom, een maandje om blij mee te zijn. In Spanje was het vele malen minder dan in onze
contreien!
Spreuken
Over geloven en geloof:
- Het geloof is een lege hand (Luther)
- De weg naar God gaat langs het pad der liefde, niet langs dat van de wetenschap (J. Scheffer)
- Beter één gram geloof dan een giga-byte geleerdheid (S.D. Post)
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Pastorieklanken
Op dit moment heerste er grote vreugde in de pastorie, want onze oudste zoon Misha heeft zojuist
gehoord dat hij geslaagd is voor zijn Gymnasium-diploma.
Daarmee is er voor hem een einde gekomen aan een aantal dagen die hem de zenuwen door het lijf
deden gieren.
Tegen half één werden we gebeld met dit heugelijke nieuws en nu wordt dit nieuwtje de familie
doorgebeld, gemaild en gesmst.
Gisteren heeft hij ook al vakantiewerk gevonden, dus z’n geluk kan niet op (en wij zijn met hem
gelukkig natuurlijk!).
Toen wij hier kwamen wonen, heeft hij z’n Haagse Gymnasium moeten verruilen voor een
Rotterdams (het Marnix) en dan is nooit leuk (ik ben zelf bijna drie keer van Middelbare school
veranderd en weet er dus van mee te praten; begonnen in Hoogeveen, verhuisden wij naar
Waalwijk en dreigde ik weer te moeten verhuizen (toen naar Harderwijk) toen ik in Atheneum 5
zat, hetgeen op het nippertje niet door is gegaan en ik nog anderhalf jaar bij een gezin ingewoond
heb!). Maar gelukkig voor hem heeft hij de 6 jaren in één keer doorlopen en heeft hij naast Haagse
vrinden ook hier weer een stel makkers gevonden met wie hij de komende dagen feest hoopt te
vieren.
Kortom, een tweede heugelijk feit naast de bevordering van Izak naar Havo 5.
Er blijkt in de pastorie toch ook nog te kunnen worden gestudeerd, ondanks al die rondlopende en
soms herriemakende viervoeters…

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Maandag
Dinsdag
Woensdag

23 juni
24 juni
2 juli

Kerkrentmeesters
Kerkenraad
Consistorie

Consistoriekamer
Consistoriekamer
Consistoriekamer

KERKELIJKE ADMINISTRATIE

Uit onze gemeente is vertrokken:
- mevrouw I.R. Lodder, Sagiusstraat 12, naar Rotterdam
In onze gemeente is nieuw binnengekomen:
- de familie J. Nijdam-Klootwijk, Ring 117, vanuit Rotterdam
Binnen onze gemeente zijn verhuisd:
- mevrouw C.M. Horsten, Pastoriedijk 284, naar G.A. Soetemanweg 81
- de heer B.M.C. van der Steen, Burg. van Esstraat 160, naar Van Drimmelenstraat 22
- de heer en mevrouw P. ’t Hart-van den Ende, Lekkerkerkstraat 7, naar Het Havenlicht.
- mevrouw J. Kerpel-de Man, Het Havenlicht, naar Rotterdam.
De heer M. Sijtsma en mevrouw P. Sijtsma-van den Berg, Vermaetweg 32, hebben zich bij onze
gemeente laten inschrijven. Mevrouw B.P. Ruizeveld de Winter, Schaarweide 17 te Barendrecht,
heeft aangegeven gebruik te willen maken van de perforatieregeling en is bij onze gemeente
ingeschreven.

Fonds Inwendige Zending
Zondag 29 juni zal na afloop van beide diensten weer een deurcollecte worden gehouden voor het
fonds inwendige zending. Ook dit jaar wordt er door diverse instellingen en stichtingen weer een
beroep gedaan op dit fonds. Nu reeds van harte aanbevolen.
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DIACONIE

Kerktelefoonuitzending op donderdag 26 juni
Donderdag 26 juni 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

JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 22 juni
en 29 juni

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

Maandag 23 juni
en 30 juni

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Maandag 23 juni
en 30 juni

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

Mededeling:
In de periode van 6 juli t/m 14 september is er geen Peuterzondagsschool. De oppas is wel
aanwezig in de zomerperiode.
Groeten,
de Peuterzondagsschoolleiding

OVERIGE MEDEDELINGEN

Verjaardagsfonds
Afrekenen verjaardagsbusjes op maandag 30 juni tussen 19.00 en 20.00 uur bij
mevrouw Molendijk, Uiterdijk 169 en bij
mevrouw Koert, Burg. van Esstraat 205.
Opbrengst over de maanden maart en april: € 264,50.
Hartelijk dank hiervoor!
Lenie Kievit is bereid de wijk van mevr. Van der Steen over te nemen.
Welkom Lenie. Veel succes in je wijk!
H. Koert
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Nieuws uit Myanmar
In juli 2008 steunt het Nederlands Bijbelgenootschap bijbelwerk in Myanmar. Onlangs werden we
opgeschrikt door de beelden van de catastrofe die werd aangericht door de cycloon Nargis. De
United Bible Society kon contact leggen met het Bijbelgenootschap in Myanmar en gaf het
volgende nieuws door.
Uit het getroffen gebied komen berichten dat er onder alle getroffenen waarschijnlijk 7.000
christenen zijn en tien voorgangers. Ongeveer 300 kerkgebouwen zijn verwoest. Er is vanuit het
Bijbelgenootschap een speciaal noodteam opgericht dat vanuit Bangkok (Thailand) hulp zal
bieden. Ze hebben een plan opgesteld dat naast uitgebreide noodhulp en opbouwhulp een
bijbelverspreidingsprogramma omvat.
De bijbelgenootschappen vragen u om voor Myanmar te bidden. Punten waar u aan kunt denken:
- De bevolking van Myanmar heeft urgent behoefte aan de eerste levensbehoeften, zoals
water, eten en onderdak.
- Vraag God om Zijn nabijheid voor de mensen die familie en vrienden zijn verloren en voor
de mensen die gewond zijn geraakt en een medische behandeling nodig hebben.
- Bid of hij hulpverleners wil ondersteunen en dat er voldoende hulpgoederen mogen zijn.
- Vraag of God de medewerkers van het Bijbelgenootschap van Myanmar wil beschermen en
wil ondersteunen. Ook zij zijn getroffen, maar kunnen het werk wel voortzetten.
Ook zijn er punten om te danken:
- Ondanks moeilijkheden is het mogelijk steeds meer hulp te bieden.
- Er zijn veel mensen die vrijwillig hun hulp aanbieden en zij kunnen veel voor de bevolking
van Myanmar betekenen.
In de NBG nieuwsbrief Bijbelnieuws die in juni 2008 uitkomt, kunt u lezen welke bijbelprojecten
in Myanmar ondersteund worden.
Bron: UBS/Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem

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

