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KERKDIENSTEN

Zondag 28 september 2008________________________________________________________
09.30 uur : ds. P.H. Zaadstra te Kockengen
18.30 uur : ds. J.H. Berkheij te Leersum
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. R. van der Leeden
Avonddienst : dhr. M. Roobol

Organist
dhr. D. Berghout
dhr. W. Ketting

Ambtsdrager van ontvangst: dhr. J. van der Tak / dhr. F. Bruinse
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Deurcollecte_ : Fonds Inwendige Zending
Kerkauto
: dhr. F. Bruinse
Oppasdienst : Connie Ruizeveld de Winter en Anne Lavooij
Zondagsschool: Groep 1
- Regina Meijndert en Petra Sekeris
Groep 2 en 3 - Jannette Molendijk en Kees-Jan Koster
Peuterzondagsschool: Miranda Koert
Zondag 5 oktober 2008
______________________________________________________
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Israëlzondag
18.30 uur : C.H. Wesdorp te Zwijndrecht
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. M. Roobol
Avonddienst : dhr. L.J. Hoogwerf

Organist
dhr. W. Ketting
dhr. A. Stortenbeker

Ambtsdrager van ontvangst: dhr. A. Louwen / dhr. P. Pons
Collecte
: ’s morgens Kerk en Israël/Kerkrentmeesters;’s avonds Diaconie/Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. H.J. Verheij
Oppasdienst : Jessica den Uijl en Siska Verheij
- Janny Verheij en Conny van Dijk
Zondagsschool: Groep 1
Groep 2 en 3 - Anneke Bruinse en Jolien Roobol
Peuterzondagsschool: Marleen den Ouden en Lianne Koster
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39: 1 - 10
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Meditatie
ZOEKEN EN VINDEN

(Lucas 15:1-10)
Toen ik een keer tijdens de vakantie in Normandië ’s avonds - na een wandeling door de
omgeving - terugkeerde naar de boerderij, bleek daar een grote vrachtwagen te staan, waarin een
paar duizend kuikens in werden gepropt die uit een mega-kippenhok dat ter zijde de boerderij
stond, gehaald werden.
Ik wist wel dat daar kuikens in werden gefokt (rook er hoogstens wel eens wat van), maar er
binnen kijken had ik nooit gedaan (i.v.m. een andere eigenaar aan wie het overgedaan was).
Nu was de schuur open en er was een herrie van jewelste: duizenden kuikens, die voor het eerst uit
hun hok werden gehaald en naar een ander hok elders in het land werden gebracht.
Een paar ontsnapten er, kregen een trap na van één van die jongens die aan het inladen waren om
terug te keren tot het andere pluimvee, maar toen zij net de andere kant opvluchtten liet hij hen
gaan…
Voor het eerst zouden die beestjes die altijd in die schuur gezeten hadden de nacht doorbrengen in
de wijde wereld… en waarschijnlijk opgevreten worden door de vossen!
’t Kon hen wat schelen dat er zo een paar verdwenen, hij had er genoeg…
De volgende dag konden we die verdwenen beestjes nergens meer zien, wel een hoop veren…
Als wij tellen, is eentje of een paar minder niet erg, er blijven er toch genoeg over…
Zouden wij als die herder achter dat ene verloren schaap aan gaan of als die vrouw achter die ene
verloren penning? De vraag stellen is haar beantwoorden!
De Here Jezus ziet het anders: zonder het ene is het niet compleet. Daarom zoekt de herder,
daarom zoekt de vrouw. En wanneer zij zoeken, vinden zij ook!
Wat is winterwerk anders dan op zoek gaan: op zoek naar de Here, die ons gevonden heeft, op
zoek om Hem beter te leren kennen, op zoek gaan naar elkaar als leden van de gemeente om
vreugde en verdriet met elkaar te delen én samen op zoek gaan naar hen die we kwijt zijn met de
bedoeling die terug te vinden en te winnen. Want zonder hen zijn we incompleet, gemankeerd,
defect…
Is dat onze hartstocht, ons verlangen?
Wie zoekt, zal vinden, blijkt uit deze gelijkenisssen.
Eén is er die ons gezocht heeft, die onopgeefbaar naar u en mij op zoek is geweest en daar zelfs
pijn voor heeft willen lijden, daar zelfs de dood voor is in gegaan. Omdat wij verstrikt zaten in
zonde en des doods schuldig waren geworden.
Daar heeft Hij ons uit weggehaald…opdat wij nu op onze beurt zullen zoeken!
Of geven we dat verloren dreigt te gaan nog een (onverschillige) trap na!
Dan geven we Hem een trap na…

GEMEENTEBERICHTEN

In memoriam (1)
Nicolaas Molendijk (22 december 1930 - 31 juli 2008)
Donderdag 31 juli kwam er een einde aan het aardse leven van de heer Nicolaas Molendijk.
Omdat ds. Lavooij op vakantie was ten tijde van de begrafenis, heeft ondergetekende de
afscheidsdienst voorafgaande aan de begrafenis op dinsdag 5 augustus geleid.
Zelf heb ik de heer Molendijk niet gekend. Maar belangrijker is dit te weten, dat God ons kent.
De 1e Schriftlezing was Psalm 86 : 1-5 en vers 15. De 2e Schriftlezing was Galaten 3: 2-5.
De thema van de meditatie was “Weerbericht”.
Het weerbericht, de weersvooruitzichten voor het leven van Nicolaas Molendijk waren niet best.
Er werd storm verwacht. De gevolgen van de wereldwijde beurscrisis in 1929 ijlden nog na.
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De opkomst van Hitler in Duitsland en de oorlogsjaren maakten zijn jeugd zeker niet gemakkelijk.
Ook het op jonge leeftijd sterven van twee broertjes en het sterven van zijn moeder hebben
Nicolaas Molendijk als het ware gestempeld.
De christelijke opvoeding die hij kreeg heeft hij nooit verloochend. Maar ook voor hem was het
vaak zo moeilijk om van genade alleen te leven. Hij wist dat zijn leven menig lek en gebrek kende.
Nicolaas Molendijk wist dat hij God zo tekort deed. De wet van God kon hem en kan ons dan ook
niet behouden. De genade van God, in de Here Jezus Christus, die maakt dat zondaren gered
worden. Door God rechtvaardig verklaard worden. Zondaren worden dan rechtvaardig door de
‘vreemde gerechtigheid’ van Christus, de Rechtvaardige, Hij die de wet volkomen gehouden en
heerlijk vervuld heeft. De wet blijft voor ons mensen wel de regel om naar te leven, maar dan uit
dankbaarheid. Dankbaarheid, omdat God liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig.
Wat ‘stormde’ het na het overlijden van zijn vrouw, en hoeveel temeer in de laatste levensdagen
van Nicolaas Molendijk op deze aarde. Wat moest deze man door een heftige branding heen, om
eindelijk in de haven van het behoud te komen. Hij smeekte om genade. En net als Jakob eenmaal
bij de Jabbok, toen Jakob God smeekte onder tranen, zo smeekte ook Nicolaas Molendijk. En laat
het bij God nu zo zijn, dat allen die Hem om genade smeken, die overwinning, triomf van de
genade geschonken krijgen. Dat evangelie is ook weer bericht, in de aula op de begraafplaats
Oudeland te Hoogvliet. Namelijk dit evangelie: dit is een getrouw woord en aller aanneming
waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Duizend,
duizendmaal o Heer, zij U daarvoor de dank en de eer! Dat de kinderen en kleinkinderen Cora en
Johan, Charon en Xander, Arina en Jan, Vera en Tessa en een ieder die dit evangelie gehoord
heeft, of dit nu leest, deze evangelieboodschap zullen geloven tot hun troost en bemoediging, is
mijn hartelijke wens en bede.
R.L. Antes, geestelijk verzorger Nieuw Sonneburgh Rotterdam.

In memoriam (2)
Johannes Gort (4 juli 1931 - 2 augustus 2008)
Zaterdag 2 augustus 2008 kwam er een einde aan het aardse leven van de heer Johannes Gort.
Voor velen bekend als Joop Gort.
In verband met de vakantie van ds. Lavooij heeft ondergetekende woensdag 6 augustus de
rouwdienst geleid.
Zelf heb ik de overledene niet gekend. Oneindig belangrijker is het, dat wij weten, dat God van ons
weet. Hij kende (en Hij kent!) Joop Gort.
Het opschrift van de uitgesproken meditatie was “Vrees niet!” en dat aan de hand van Jesaja 41
vers 10 t/m 14 .
Wat is er menigmaal angst en vrees geweest in het leven van Johannes Gort.
Wat is er ook veel moeite en verdriet geweest in zijn leven. Niet in het minst in de eerst 22
levensjaren. De bange jaren voor de oorlog, de nog veel bangere oorlogsjaren en in februari 1953
de verschrikkingen van de watersnoodramp.
Wat die dingen gedaan hebben met Johannes Gort, dat weet God alleen.
Maar het zal deze man hebben aangegrepen tot aan het einde van zijn aardse leven. Er waren ook
de goede dagen. Hij mocht 53 jaar getrouwd zijn met Jo Gort-van der Steen. En met welke
prachtige woorden van God mochten zij hun huwelijk op 11 mei 1955 aanvangen: “Weest in geen
ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend
worden bij God” (Filippenzen 4 vers 6).
Hij mocht goed voor vrouw en kinderen zorgen. Een sociaal mens, die naar menselijke maatstaven
goed geleefd heeft. Maar goede werken hebben altijd de eer van God op het oog. Joop Gort wist
dat wij mensen zo vaak nog onszelf bedoelen. De heer Gort was ook bloeddonor en heeft maar
liefst 115 bloed gegeven. Maar ook dat maakt een mens niet rechtvaardig voor God. En daarom
vreesde Joop Gort, en met name toen het einde van dit tijdelijk leven in zicht kwam. Maar zijn
doopnaam Johannes betekent “God is genadig”. Dat is de reden waarom God tegen Israël zei
“Vrees niet”, en waarom die woorden ook gericht waren aan Johannes Gort. Dankzij de genade
van de Here Jezus Christus zalig worden. Jezus, Die eenmaal Zijn bloed gaf aan het kruis op
Golgotha. En dat bloed van Jezus Christus reinigt en heiligt mensen. Allen die geloven mogen in
die Ene Naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is.
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Niet Joop Gort zijn kracht, niet het werk door hem volbracht, maar dankzij die vaste Rots die
Christus is, dankzij Hem is Joop Gort nu over het lijden heen, in de heerlijkheid van God.
Veilig in Jezus armen. Van de vrees naar de vrede.
Wat een heerlijke overgang, die nooit meer ongedaan gemaakt zal worden.
Weduwe Gort en kinderen en kleinkinderen weet dit: Veilig in Jezus armen, want zo lief heeft God
Joop Gort gehad. Neen, zo heeft hij nog uw man lief. Want God is niet een God der doden, maar
Hij is een God der levenden. God geve de weduwe, de kinderen, kleinkinderen en ieder die Joop
Gort mist, te weten: Jezus, stierf voor mij! Dat op die Rots der eeuwen, eeuwig uw hope zij.
R.L. Antes, geestelijk verzorger Nieuw Sonneburgh Rotterdam.
Jarigen
Op 27 sept. dhr. C. Berkhout (Velsenaerstr. 17).
Op 28 sept. mevr. G. Muizer-den Ouden (Madroelstr. 50).
Op 30 sept. mevr. J. Kerpel-de Man (Simeon en Anna R’dam) en mevr. H. Besterveld-Verhagen
(Overhandstr. 34).
Op 1 okt. dhr. J. Olierook (Polluxstr. 9).
Op 3 okt. dhr. D. Moret (Van Drimmelenstr. 17).
Op 4 okt. mevr. A. Koopman-de Graaf (Verheulstr. 60) en dhr. A. Verschoor (S. Eeuwoutstr. 24).
Op 6 okt. mevr. I.K. van Wingerden-Hordijk (Murraystr. 28).
Op 8 okt. mevr. J. Boender-den Ouden (Corneliahof 8), mevr. M. Oorebeek-Haak
(Van Drimmelenstr. 24) en dhr. W.C. Hordijk (G.A. Soetemanweg 57g).
Op 10 okt. mevr. E. van Eck (Ring 59).
Van harte, goede dagen en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!
“Christus brak de slavernij
brak de donk’re dagen
rijzend uit zijn graf heeft Hij
Adams dood verslagen”
ELB 283:3
Bloemen
Op 14 sept. gingen ze naar de fam. Berghout (Burg. van Esstr. 127), dhr. M. Verschoor
(Havenlicht 206) en naar mevr. Faasse-Vaandrager (Uiterdijk 189).
Op 21 sept. gingen ze naar dhr. J. Vermeer (Rembrandtsingel 42 Rozenburg), dhr. J. Ras
(Park Vossendijk 215 Hoogvliet) en mevr. H. Kruidenier-Hordijk (Ring 197).
Zieken
In het Ikazia ligt nog steeds mevr. Meijboom-van der Steen (Burg. Verduijnstr. 24).
Haar en de thuiszieken wensen wij Gods ondersteuning toe in deze moeilijke dagen!
Verpleegtehuizen
Verpleeghuis Sonneburgh
Mevr. P. Baas-van der Ent
Mevr. J. Pronk-Spaans
Mevr. L. van der Stoep-Haak

Antonius IJsselmonde
Mevr. M. van der Steen-van Bokkem
Verpleeghuis Slingedael
Mevr. L. Buitendijk-Noordijk

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

Zorgcentrum Hooge-Werf Poortugaal
Mevr. A. ’t Hart-Berkhout
Verpleeghuis Simeon en Anna
Mevr. J. Kerpel-de Man

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 2x € 50, 1x € 20 en 4x € 10.
Alle gevers dank voor uw ondersteuning,ter wille van de voortgang van het evangelie hier ter
plaatse!
Bij de diensten
De eerste zondag van oktober is de Israëlzondag en ook de collecte krijgt een Israëlbestemming!
Waarom Israël-zondag ?
In één zin en u leest die zin in Romeinen 11:29 …Want de genadegaven en de roeping van God
zijn onberouwelijk…
God heeft Zijn volk geroepen uit Ur der Chaldeeën, heeft hen een land beloofd om in te wonen om
daarin Hem groot te maken en Zijn geboden in praktijk te brengen en daarop komt hij niet terug.
God is géén ontrouwe echtgenoot die zijn niet altijd even trouwe bruid toch nooit zal loslaten.
Daarom bidden wij voor Israël, Gods volk verspreid levend op aarde en voor het volk dat leeft in
het land dat hun oudtijds beloofd was. Nu in staatsvorm en dat al 60 jaar!
Groeigroepen
Het unieke feit dat er interkerkelijke groeigroepen worden opgestart laat u toch niet koud!
Dat we nu eindelijk in huiskringen met elkaar in gesprek kunnen gaan over geloven en wat dat
betekent in ons dagelijks leven aan de hand van materiaal dat het Evangelisch Werkverband ons ter
ondersteuning aanbiedt!
Schrijf u dan in en geef u op voor de groeigroepen!
Als geloofsgemeenschappen hebben we elkaar heel hard nodig en het is een feest dat we elkaar
gaan vinden, bijzaken overbruggend en geconcentreerd op de hoofdzaak!
Of geeft u de voorkeur aan verketteren, de blik afwenden en het eigen gelijk onderstrepen ?
Hulp gezocht !
De Jeugd-Alpha draait, de belijdeniscatechese kan gaan draaien, alleen voor de start-catechese
hebben we nog iemand nodig die samen met Carola Vink deze gaat geven.
Wie is bereid een uurtje per week aan jonge mensen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen
catechese te geven?
W.O. 1 Reis
Op 10 en 11 okt. D.V. hopen we weer een kort bezoek te brengen aan de velden van weleer in
Vlaanderen en het gebied van de Somme in Noord-Frankrijk waar in de Eerste Wereldoorlog
zwaar gevochten is.
Er is nog één plaats over voor belangstellenden. Wie meldt zich aan?
Vlug doen, want anders laat u een interessante kans deze gebieden eens te bezoeken aan u
voorbijgaan…
U kunt mij bellen voor nadere informatie.
Bijbelkring
Op 8 oktober is er weer bijbelkring in de consistorie en vervolgen we ons gesprek en zetten de
lezing uit de Hebreeënbrief voort bij Hebr. 11:23.
Ik zou zeggen: wees welkom, ook als u nog nooit geweest bent!
Iedere keer vinden we weer iets anders in die rijke apotheek van de Heilige Schrift!
Missionair opbouwwerker
Sinds 2006 is Arjan Branger bij ons weg, zoals we weten.
Als ondersteuning in het pastoraat, zowel in vacaturetijd als toen er predikanten waren (Ds.
Holtslag en ondergetekende) zijn wij hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet en trouw.
Na zijn vertrek is er bij de kerkenraad een bezinning op gang gekomen over de invulling van de
bijstand in het pastoraat zoals we die de laatste jaren hebben gehad.
Na diepgaand overleg is besloten geen pastoraal werker meer aan te stellen, maar een missionair
opbouwwerker.
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Een koerswijziging die daarmee te maken heeft dat wij als kerkenraad van mening zijn dat we als
gemeente meer naar buiten moeten treden, in die zin dat we een poging willen ondernemen met
iemand die daar meer ervaring en kennis van heeft dan wij, beleid te ontwikkelen (en daaraan
ontspringende activiteiten) die meer dan voorheen op de rand- (en buiten)kerkelijken gericht zullen
zijn, in de hoop die mensen terug te winnen voor het evangelie in de eerste plaats, maar ook voor
de kerk in de tweede plaats.
We zijn teveel naar binnen gericht geweest en nu (bij verdere terugloop) is het meer dan nodig de
blik naar buiten te richten.
Daar zijn al wel activiteiten op gericht, maar met hulp van een missionair werker willen we daar
ook meer structuur aangeven.
Zijn taak is met hulp van de kerkenraad de gemeente en haar geledingen te leren kennen en die te
toetsen op haar missionair gehalte en wegen te vinden om dat gehalte te vergroten.
Op zondag 5 okt. zal hij aan de gemeente in de dienst worden voorgesteld en op de eerstvolgende
gemeenteavond (19 nov.) zult u nader met hem kunnen kennismaken.
We hopen u langs deze weg een beetje te hebben geïnformeerd over onze, zoals hij officieel heet,
REGIO-COACH!
Actueel
Leren leven met onvoldoendes, moet ook onze premier Balkenende.
Ofschoon er een heel redelijk beleidsplan op Prinsjesdag gepresenteerd is (de oppositie was dan
ook wel leuk af en toe, maar niet sterk), heeft het kabinet weinig vertrouwen onder de bevolking.
Dit lijkt structureel te worden: een diepgeworteld wantrouwen tegen de overheid.
De apostel Paulus heeft zich in de Romeinenbrief (hfst. 13) ook uitgelaten over de overheid.
Die overheid moest als instelling van God geëerbiedigd worden (en dat terwijl diezelfde overheid
de gemeente wel eens dwarszat!). Hij pleitte ook voor voorbede voor de overheid.
Je kunt je de vraag stellen of als Gods gezag onder de bevolking devalueert dan niet ook het gezag
van de overheid wegvalt en er een permanent wantrouwen -met alle kwalijke gevolgen van dienontstaat?
Spreuken
We vervolgen onze uitspraken over bekering:
Als wij het werkwoord bekeren vervoegen, moeten we het vooral doen in de tegenwoordige
tijd (J.J. Buskes)
Bekering is een chirurgische ingreep en daarom altijd een pijnlijk geval (van Ruler)
Stijgen moet gij in dit leven, zonder moeite kan het niet. Onze lieve Heer moet altijd
trekken. De duivel krijgt zijn prooi vanzelf (W. Busch)
Pastorieklanken
Ik heb het koud in de pastorie, zit met een das om achter de computer.
Half september kun je het gas nog niet door de buizen jagen, daar is het te duur voor en je weet
nooit wat Poetin nog van plan is deze winter als we niet vriendelijk zijn tegen Rusland…
Dan kan het echt blauwbekken worden…als we tenminste winter krijgen.
Ik voel ook m’n spieren in m’n benen en dat heeft niet met kou te maken, maar met ‘grote’
inspanningen die afgelopen dinsdag bij Excelsior plaatsvonden…m’n eerste training waar een
gemeentelid me toe heeft weten over te halen (en dat zijn dan je broeders…)
Eén uurtje voetbaltraining bleek voor uw pastor al zo zwaar dat ik een half uur later nog zat na te
hijgen in de consistoriekamer. En gaandeweg de dagen kwam de spierpijn opzetten.
En nu de gedachte dat komende dinsdag het alweer zover is. Brr!
Nu hou ik op met klagen (mag ik ook es!) en vertel ik u hoe we genieten van de kleine Ronja.
Een echt blaffertje en als zij je goed kent is het ook een echt bijtertje: geen zwervende sok of sjaal
is nog veilig (reden temeer om hem om de hals te houden), evenmin als handen en voeten, neus en
oren.
Zij is erg nieuwsgierig (een echt Pernissertje, zei iemand), wil met iedere hond, kat of vogel
spelen, maar tot nog toe weten we haar nog aardig binnen de tuin te houden.
7

Op dit moment maken we mee dat de kinderen weer graag met het hondje wandelen (of haar zelfs
meenemen in de trein), ook al zijn er voor sommigen andere redenen om met haar langs de Maas te
lopen…
En voor de rest: één bereidt zich voor op z’n Havo-examen, een ander voor z’n reis naar ZuidAmerika, weer een ander is uiterst actief in Groningen, een ander in Vlissingen en ook Pa en Ma
zijn met allerlei zaken ‘beschäftigt’.
En wie in beweging is lijdt geen kou, dus vandaar dat ik nu stop vanachter de computer en u
hartelijk groet!

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Maandag

6 oktober

Moderamen Diaconie

Consistoriekamer

KERKELIJKE ADMINISTRATIE

Uit onze gemeente is vertrokken:
- Richard Roobol, Pastoriedijk 335, naar Rhoon
In onze gemeente zijn nieuw binnengekomen:
- familie M.H. van der Ent-Grotendorst, Pastoriedijk 152, vanuit Rhoon
Binnen onze gemeente is verhuisd:
- de heer M. Verschoor, Corneliahof 5, naar “Het Havenlicht”.
Fonds Inwendige Zending
Zondag 28 september zal er weer een deurcollecte worden gehouden voor het Fonds Inwendige
Zending. Nu reeds van harte aanbevolen

ZENDING

Zendingscollecte
De zendingscollecte welke op 17 augustus j.l. gehouden is, heeft € 410,47 opgeleverd. De
opbrengst is bestemd voor de christenen in Egypte. Kerk in Actie steunt een opleidingsprogramma
waardoor vijftig kerkelijk werkers opgeleid worden die én als voorganger én als diaconaal werker
aan de slag kunnen.
De ZWO commissie dankt u allen zeer voor uw gulle gaven.

DIACONIE

Overzicht diaconiecollecten juli en augustus
6 juli
€ 217,07
13 juli
€ 308,80
20 juli
€ 216,46
27 juli
€ 285,97
3 augustus
€ 239,49
10 augustus
€ 212,25
17 augustus collecte bestemd voor de zending
24 augustus
€ 241,14
31 augustus
€ 287,60
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Kerktelefoonuitzending op donderdag 25 september
Donderdag 25 september hebben we weer een extra kerktelefoonuitzending.
Tussen 18.30 en 19.30 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.G. “Wees een zegen”
Op de verenigingsavond van 25 september is de heer Robbemond weer in ons midden en op
9 oktober komen ze van de voedselbank iets vertellen over hun werk.
Wij hopen dat u allen aanwezig kunt zijn.
Namens het bestuur,
Mien Grinwis-Jongejan
Sociëteit voor ouderen
Woensdag 8 oktober 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

Opbrengst offerblokken augustus 2007
3-8
€ 129,25
10 - 8
€ 108,85
17 - 8
€ 253,20
24 - 8
€ 181,30
31 - 8
€ 179,35
€ 851,95
waarvan: 11x € 5,Bonnen:
€ 457,20
3x € 10,TOTAAL
€ 1309,15
4x € 50,=======

JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 28 september
en 5 oktober

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

Maandag 29 september
en 6 oktober

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Maandag 29 september
en 6 oktober

Gospeljongerenkoor “Revival”
Bovenzaal Rehoboth 19.45 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
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HET IS WEER APPELTAARTENTIJD …………..

Het komt steeds dichter bij. U kunt u zich dit jaar weer tegoed doen aan zo’n heerlijk stuk
appeltaart!
Op zaterdag 25 oktober as. gaan we aan de slag met de jongeren van de gemeente. In 2006 hadden
we een record van 300 appeltaarten. En natuurlijk proberen we dat dit jaar ook te halen. Dat
betekent 90 kilo appels schillen en in stukjes snijden. Het afwegen van deeg, rozijnen, suiker en
kaneel. En tenslotte de appeltaarten maken, laten bakken en rondbrengen. Gelukkig verleent
bakkerij Dekker wederom haar medewerking. Zij zorgen voor het deeg en stellen de ovens
beschikbaar. Er is één verschil met de voorgaande jaren. De opbrengst gaat dit jaar naar het project
‘Pernis voor Afrika’.
Om 300 appeltaarten te verkopen hebben wij uw hulp nodig. Wij willen u vragen om de
bestelstrook (zie pag. 12) in te vullen, waarmee u op 25 oktober zo’n overheerlijke appeltaart thuis
bezorgd krijgt. De kosten? Slechts € 3,50, te betalen bij aflevering.
U kunt het strookje inleveren tot en met vrijdag 10 oktober bij:
- Janny van Wingerden, Burg. van Esstraat 134
- Anneke Louwen
- in de doos, die in het voorportaal van de kerk komt te staan.
In de namiddag van 25 oktober worden de appeltaarten bij u thuis bezorgd.
Mocht u op dat moment niet thuis zijn, dan doen wij een briefje door de brievenbus met het adres
waar de appeltaart na 19.00 uur is af te halen.
Bent u de gehele dag weg, dan kunt u op de lijst ook een ander adres opgeven waar de appeltaart
bezorgd moet worden. Wilt u op dit adres ook het geld afgeven?
De bestelstrook vindt u onderaan pagina 12!!!

OVERIGE MEDEDELINGEN

*** Bedankjes ***
Vanaf de datum van ons 50-jarig huwelijksfeest op 20 Augustus tot en met het familiefeest op
6 september was het een soort “'loofhuttenfeest”” - het bleef maar doorgaan met kaarten, bloemen,
kado's en persoonlijke gelukwensen, een bezoek van de wijkraad en een krantenbericht met foto.
Wat een feest was het !!
Ook de aandacht in de kerkdienst op 24 september en daarna tijdens de koffie heeft ons
“verwarmd”.
Onze dankbaarheid gaat uit naar U allen en vooral naar de HEER, wiens nabijheid we ook in deze
blijde dagen mochten ervaren.
Diny en Jan Buitenhuis.
***
De vele bemoedigende kaarten die ik mocht ontvangen in het ziekenhuis en de vele telefoontjes
thuis hebben ons gesterkt voor nu en de komende tijd. Hartelijk dank hiervoor!
Jelle en Inge Ras
***
Hierbij willen wij een ieder bedanken voor de kaarten en woorden van steun tijdens het ziek zijn
en na het overlijden van onze zoon Dirk Lagendijk.
Jannie en Dirk Lagendijk
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Jubileum
“Gij maakt mij het pad des levens bekend”
Onze trouwtekst
Op D.V. woensdag 8 oktober 2008 is het 50 jaar geleden dat ons huwelijk werd gesloten.
Blij en dankbaar hopen wij dit feit op zaterdag 11 oktober a.s. met onze kinderen en
kleinkinderen te vieren.
Leen Verheij
Diny Verheij - Verschoor
Tineke en Bram (in herinnering)
Cora en Sjaak
Jacco en Annemiek, Martin, William,
Christa, Jessica en Diana
U bent van harte welkom op onze receptie die gehouden zal worden van 15.00 tot 17.00
uur in gebouw “Rehoboth”, Ozingastraat 73 te Pernis.
Als u ons op die dag een attentie zou willen aanbieden, zagen wij graag dat u dit deed in
de vorm van een gift ten behoeve van diverse goede doeleinden.
September 2008
Burg. Verduynstraat 27
3195 SB Pernis-Rt

Confessionele Verenging
Op D.V. donderdag 9 oktober aanstaande houdt de Confessionele Vereniging, afdeling Rhoon en
omstreken, een bijeenkomst. Ds. F.J. van Harten, predikant te Scheveningen, zal een onderwerp
inleiden met als titel: “Bonhoeffer, een naam om te onthouden”.
In zijn toespraak laat dominee Van Harten in vogelvlucht de laatste levensjaren zien van de Duitse
theoloog Bonhoeffer. Een groot denker en toegewijd christen, die vanwege zijn verzet tegen het
nazi-regime op 9 april 1945, elf dagen voor de bevrijding, werd opgehangen. Maar waar stond de
theoloog Bonhoeffer? Was hij vrijzinnig of toch reformatorisch? Bonhoeffer is niet makkelijk in
een hokje te plaatsen. Hij was vooral een navolger van Christus.
Dietrich Bonhoeffer is nog geen veertig jaar oud geworden. Kort voor het einde van de Tweede
Wereldoorlog ontdeed Hitler zich van deze hinderlijke dissident, die tot de vroegste en meest
principiële tegenstanders van zijn regime had behoord. Nog steeds heeft Bonhoeffer ons veel te
zeggen.
U bent hartelijk welkom op donderdag 9 oktober 2008, in gebouw ’t Centrum, Bernhardstraat 3, te
Rhoon. Aanvang 20.00 uur.
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Verkoop Israël Producten
Op zaterdag 11 oktober houden wij een verkoopdag van Israël Producten in ` De Ruif ` aan de
Dorpsstraat 53 in Poortugaal .
U bent van harte welkom op deze dag van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Bij een besteding van minimaal 20 euro ontvangt u een fraaie verrassing.
Deze aanbieding is ook geldig aan huis, als u in de week van 6 tot en met 11 oktober, uw bestelling
persoonlijk of telefonisch opgeeft.
Janny en Aad van der Kuil
Burgem. van Esstraat 189
Tel. 010 4164698
Bazar
Na een geslaagde bazar is er nog één prijs niet opgehaald van de zaalverloting:
een bloemenbon t.w.v. € 20.00, gevallen op nummer 168.
Op te halen bij J. Nieuwpoort, Murraystraat 73.
10 dagen lang extra aandacht voor de Bijbel
Van 24 oktober tot 3 november is het zover, de Bijbel10daagse! Ook dit jaar belooft de
Bijbel10daagse met als thema De Bijbel tussen trend en traditie, veel.
In het hele land vinden activiteiten rondom de Bijbel plaats. Van een bijbelleesmarathon in
Amsterdam en een Bijbelleesweb in Noord Nederland tot een symposium over ‘De Bijbel in
streektaal’ in Groningen en een literair congres in Amersfoort. Op zondag 26 oktober is het
Nationale Bijbelzondag; een dag waarop kerken in heel Nederland stil staan bij het belang van de
Bijbel en het hebben van een bijbel in je eigen taal.
Tijdens de Bijbel10daagse komen diverse nieuwe bijbeluitgaven en boeken over de Bijbel uit. Een
belangrijke aandachtstrekker dit jaar is het glossy magazine Hemel dat vanaf eind september in de
winkels ligt. HEMEL nodigt uit tot lezen én wekt nieuwsgierigheid naar de Bijbel op. Met HEMEL
wil het NBG een grote groep Nederlanders bereiken. Vooral degenen voor wie het lezen van de
Bijbel geen vanzelfsprekendheid is.
Om de Bijbel10daagse en de Nationale Bijbelzondag op een leuke en zinvolle manier vorm te
geven heeft het NBG diverse materialen ontwikkeld voor invulling van de kerkdienst en de
kindernevendienst, ideeën voor als u actie wilt voeren voor China en mogelijkheden om iets te
organiseren in uw kerk of gemeente. Vraag nu de gratis folder aan met actietips of kijk op
www.bijbel10daagse.nl.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem

BESTELSTROOK APPELTAART

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik wil graag zo’n heerlijke appeltaart bestellen:
Naam: ……………………………………….
Adres: ……………………………………….
Aantal: ………………………………………
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baza R ommelmarkt
vrijdag 4 september en zaterdag 5 september 2009
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 tot 15.00 uur
Verkoop: iedere maandag tussen 9.00 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

Predikant
ds C.E. Lavooij
Ring 21
tel. 416 17 24

Rehoboth
tel: 416 41 25
Ozingastraat 73
beheerder: mw. B. de Laat-Spruijt
tel: 472 05 78

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

Scriba
dhr R. v.d. Leeden
Van Zyll de Jongstr. 96
tel: 472 03 52

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 van Stichting Welzijn Hoogvliet
Voor informatie en verwijzing op gebied van wonen, zorg en welzijn:
Wijkservicecentrum, G.A. Soetemanweg 25, 3195 TC Pernis. Email: a.vanderschee@welzijnhoogvliet.
Spreekuren: dinsdag van 14.00-16.00 uur en vrijdag van 9.00-12.00 uur, tel. 472 28 09

