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KERKDIENSTEN

Zondag 12 oktober 2008__________________________________________________________
09.30 uur : drs. A.L.J. Branger te Rotterdam
18.30 uur : ds. C.E. Lavooij
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. L.J. Hoogwerf
Avonddienst : dhr. B. Ruizeveld de Winter

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

Ambtsdrager van ontvangst: dhr. J. van der Tak / dhr. H. van der Stoep
Collecte
: Werelddiaconaat Kerkinactie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. J.H. Koole
Oppasdienst : Nel van der Stoep en Heleen Verschoor
Zondagsschool: Groep 1
- Regina Meijndert en Siska Verheij
Groep 2 en 3 - Jessica den Uijl en Jannette Molendijk
Peuterzondagsschool: Lenie Molendijk en Christien Roobol
Zondag 19 oktober 2008
______________________________________________________
09.30 uur : de heer M. van Welie te Rotterdam
18.30 uur : ds. E. van Rooijen te Bleiswijk
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. B. Ruizeveld de Winter
Avonddienst : mw. J. Groeneweg-van der Steen

Organist
dhr. W. Ketting
dhr. A. Stortenbeker

Ambtsdrager van ontvangst: dhr. F. Bruinse / dhr. H.J. Verheij
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. R. van Hoog
Oppasdienst : Aukje Koole en Esther de Laat
Zondagsschool: Groep 1
- Petra Sekeris en Janny Verheij
Groep 2 en 3 - Kees-Jan Koster en Anneke Bruinse
Peuterzondagsschool: Lianne Koster en Miranda Koert

BIJBELROOSTER
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12 oktober
13 oktober
14 oktober
15 oktober
16 oktober
17 oktober
18 oktober

Genesis
Genesis
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Psalm
Matteüs
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Matteüs

39: 11 - 23
40: 1 - 15
40: 16 - 23
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19 oktober
20 oktober
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Psalm
Matteüs
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Matteüs
Matteüs
Psalm
Genesis

119: 89 - 96
23: 1 - 12
23: 13 - 22
23: 23 - 33
23: 34 - 39
119: 97 - 104
41: 1 - 13
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Meditatie
Letter en Geest
(Mattheüs 13:51,52)
Een huisheer of huisbewaarder die in zijn huis nieuwe en oude schatten tevoorschijn brengt,
daarmee vergelijkt de Heiland een Schriftgeleerde die onderwezen is in het Koninkrijk der
hemelen.
Jezus zegt dit, nadat Hij zeven parabels over het Koninkrijk der hemelen heeft verteld: de
gelijkenis van de zaaier, die van het onkruid, het mosterdzaad, het zuurdesem, de schat in de akker,
de parel en het visnet.
Mattheüs 13 bevat een optocht van parabels, wordt dan ook de gelijkenisrede van Jezus genoemd.
Als u er elke dag één leest, komt u ze in een week door (en hebt u veel geleerd over uzelf en
Hem!).
Maar er is ook nog een achtste en dat is die van de heer des huizes!
Wie onderwezen is in de parabels van Jezus over het Koninkrijk der hemelen is te vergelijken met
een huisbaas die nieuwe en oude schatten tevoorschijn brengt.
Schriftgeleerden zien we soms optreden in het Nieuwe Testament als letterknechten: ze zien Jezus
iets doen wat in strijd is met de letter van de wet en zij veroordelen Hem ervoor.
Maar iemand als Nicodemus, ook een Schriftgeleerde en Leraar van Israël, die in de nacht tot Hem
kwam, werd wel veranderd van iemand die aan de letter vastzat in iemand die door de Geest werd
onderwezen, gezien het feit dat we hem bij de kruisafname en begrafenis van Jezus weer zien
verschijnen.
Hij is t.a.v. Jezus op andere gedachten gekomen.
In Jezus valt er nieuw licht op de oude woorden, Zijn geestelijk inzicht doe de woorden opnieuw
en als nieuw oplichten en in het Nieuwe testament zien we hoe langzaam maar zeker velen (de
beroemdste is Paulus) Schriftgeleerden worden die in het Koninkrijk der hemelen zijn onderwezen.
Al zijn brieven laten een bijzonder licht vallen op het Oude Verbond.
Hij is zo’n huisheer geworden.
En wij ?
Soms kunnen wij letterknechten zijn: zoals het vroeger was en ging moet het vandaag en morgen
gaan. We staan op de letter van ons lidmaatschap, onze registratie en onze belijdenis.
Naar de letter niets op aan te merken… maar de Geest mist erin (en niet zelden de liefde is de
ontbrekende schakel).
De Geest die ons helpt toepassingen te maken vanuit het Woord op het leven hier en nu.
Tóepassingen (geen áánpassingen) : wat betekenen de woorden van de Bijbel in deze concrete
situatie?
Wat zou Jezus doen in deze situatie met bijv. mijn kind(eren) ?
Dan blijkt dat er nieuwe en oude schatten tevoorschijn komen uit het huis van ons hart, omdat we
leerling geworden zijn van het Koninkrijk.
Het gebed is hierin een verbindende schakel om het contact tussen Leraar en leerling te
onderhouden.
Mattheüs 5 is zo’n prachtig hoofdstuk waarin we die verhouding zien tussen wat nieuw is en oud.
Het Woord kan niet zonder de Geest, de Geest niet zonder het Woord.
Wie zo huisbewaarde is geworden verrast jong en oud en zorgt ervoor dat het Koninkrijk ook voor
een nieuwe generatie iets wordt om naar uit te zien en om voor te willen leven.
Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend!
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GEMEENTEBERICHTEN

In Memoriam
Op 29 september is er een einde gekomen aan het aardse leven van Hermina Ingetje KruidenierHordijk. Geboren op 21 januari 1927 heeft zij derhalve de leeftijd van ruim 81 jaar behaald.
Op zaterdag 4 oktober jl. is zij, na de dankdienst voor haar leven die in onze kerk gehouden werd,
ter aarde besteld op de Algemene Begraafplaats aan de Ring.
Hermien was een geboren en getogen Pernisser vrouw, die velen gekend hebben, omdat dit
“meisje van Beth Groeneveld”, zoals zij toentertijd ook wel genoemd werd, met haar vader, die
melkboer was, melk ging verkopen in het dorp.
Toen al viel haar bewogenheid op met mensen die het moeilijk hadden. Als het even kon wilde zij
die helpen, bijv. met brood wat zij van de boerderij van haar grootouders betrok.
Ook in het sociale en kerkelijke leven van verenigingen was zij gedurende heel haar leven actief
lid. Vele zieken heeft zij bezocht en waar mogelijk wilde zij zorg dragen voor het welzijn van
anderen.
Treffend heeft zij dat verwoord nog in haar laatste dagen toen zij zei: “God is een God van liefde
voor mij, voor jullie (haar kinderen) en voor de hele wereld”.
Een indrukwekkende uitspraak en samenvatting van haar geloof dat haar tot dit leven inspireerde.
Tot het jaar 2000 had zij een goede gezondheid.
Daarna kreeg zij hartfalen, in 2006 onderging zij een zware operatie i.v.m. darmkanker die was
geconstateerd en het laatste jaar werd duidelijk dat zij ook een lekkende hartklep had.
Daarnaast leed zij ook aan reuma die m.n. de laatste winter veel pijn veroorzaakte.
Maar ook in die voor haar moeilijke jaren bleef zij de vrouw bij wie anderen altijd op de
voorgrond bleven, die tot op haar sterfbed erop lette dat er oog was voor deze en gene.
Och, alleen al het zien van haar vrolijke gezicht sprak boekdelen.
Niet voor niets noemde haar man haar ‘het mooiste meisje’ van Pernis en in de 58 jaar dat zij
getrouwd waren hebben wij ze vaak hand in hand door het dorp zien lopen, de grote man en zijn
kleine (maar dappere) vrouw!
Met haar lijftekst uit Jes. 41:13 is zij begraven: “Ik ben de Here, uw God, Ik grijp u bij uw
rechterhand. Vrees niet, Ik help u”.
Ook bij de dood hoeven wij niet te vrezen, want Gods handen reiken verder dan de onze.
Zijn rechterhand, de hand van Zijn barmhartigheid, trekt ons op uit graf en dood.
Die barmhartigheid die wij hebben leren kennen door Hem die nu aan Zijn rechterhand is gezeten:
Jezus.
Hij heeft Zijn reddende (doorboorde) handen aan het kruis naar ons uitgestrekt, opdat wij daar in
geloof onze hand op leggen.
Hermien mocht daarvan getuigen, want niet haar goede daden zijn doorslaggevend voor ons heil,
maar de liefde van God is dat die in de genade van Jezus Christus aan ons is verschenen.
In het huis, waarin zij die genade heeft leren kennen, wilde zij ook gebracht worden als zij zou
overlijden, om van die Here en Heiland te getuigen, door wie we waarachtig gelukzalig kunnen
leven en bij wie uitkomsten zijn tegen de dood.
Jarigen
Op 11 okt. mevr. M. van der Steen-van Bokkem (Antonius IJsselmonde).
Op 17 okt. mevr. M.E. ’t Hart-Schouten (Burg. Beijenstr. 57) en dhr. A. van der Pols (Ring 473).
Op 21 okt. dhr. L. Verheij (Burg. Verduynstr. 27) en dhr. F. Riethoff (Vlielanderstr. 32).
Op 22 okt. dhr. M. van der Tak (Uiterdijk 78).
Op 24 okt. mevr. J.J. Meijboom-Wolfert (Ring 256).
Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegebeden!
“Het oude jaar is nu voorbij.
Wij danken U, o Heer, dat Gij
Ons in zo menig groot gevaar
Genadig hebt beschermd dit jaar”
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‘help ons de zonde te weerstaan
en op de smalle weg te gaan;
gedenk niet onze oude schuld,
heb ook dit jaar met ons geduld’.
Gez. 396:1,4
Bloemen
Deze vlogen over de Pernisser aarde op 28 sept. naar mevr. Berkhout-Koole (Uiterdijk 165), naar
mevr. Meijboom-van der Steen (Verduynstr. 24) en naar mevr. Verweel-Kooi (Havenlicht 310).
Op 5 okt. gingen zij opnieuw in vogelvlucht naar mevr.Van.Luyk-Roobol (Van Byemontsingel
11), naar mevr. Van Wijnen-Kooi (Havenlicht 014) en naar dhr. T.M.Borst (Uiterdijk 203).
Zieken
Voorzover bekend liggen in het ziekenhuis dhr. M. Verschoor (Havenlicht 206) en dhr. J. ’t Hart
(Ring 125).
Hen en zij die thuis ziek zijn wensen wij sterkte en kracht van Boven toe!
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!
Giften
Via ds.Lavooij ontving de kerk 2x €20 en 1x €5.
Hartelijk dank!
Bij de diensten
De komende weken doen weer vele collega’s dienst in onze kerk, waaronder oud-pastoraal
medewerker Arjan Branger.
Dat wil niet altijd zeggen dat ik dan perse niet op de kansel ben, want je weet maar nooit als die
collega’s van verre komen of zij niet in een file staan. Dan kan het gebeuren dat je om 18.20 wordt
weggeroepen om een dienst te leiden.
Gelukkig schoof op het moment dat de preek zou moeten beginnen de predikant in de
ouderlingenbank om het “stokje” over te nemen.
Het was met recht een dienst van twee heren voor de Here!
Groeigroepen
Op 15 okt. starten er twee groeigroepen: t.w. bij Arie Verschoor en bij Kees-Jan Koster.
De betrokkenen (die zich opgegeven hebben) krijgen allemaal een aparte en speciale uitnodiging
waar zij worden verwacht, maar er zal ook nog in het dorp hier en daar een aanplakbiljet te zien
zijn voor mensen die zich nog niet hebben opgegeven en toch geïnteresseerd zouden zijn.
Ik hoop dat u een goed en leerzaam seizoen mag hebben, waarin u groeien mag in gemeenschap,
geloof en getal!
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Weerpraats
Met nog slechts 1 zomerse dag bleef sept. wat onder de maat, met regen zou ze dat ook zijn
gebleven, ware het niet dat de laatste dag er 19 mm. bijbracht in de regenmeter van Jan en nu een
totaal opleverde van 72 mm.
Wel was het een mooie maand, met een stabiele oostenwind de laatste weken die droge en vaak
zonnige lucht naar onze streken bracht.
Zou dit in december of januari gebeuren hadden we echt winter!
Oktober is nat, guur en winderig ingezet, maar wie weet is de 2e helft waarin de herfstvakantie valt
wel stukken beter!
“Geniet van het goede”
Onder deze titel houdt de Baptistengemeente op 26 okt. haar jaarlijkse zang en muziekavond, waar
zij ook ons voor uitnodigt! Aanvang 19.30 uur in de Baptistenkerk.
Vele koren (o.a. Blijde Tijding, Rejoice en het jeugdkoor) doen mee en er is ook ruimte voor
samenzang …en voor drama!
Actueel
Een stevige beurscrisis op Wallstreet die de overheid tot ingrijpen en financiële ondersteuning
dwingt. Het vrije marktmechanisme sloeg op hol, er werden teveel risico’s genomen, teveel op de
pof geleefd en dan ineens is daar een vrije val naar beneden.
Hoogmoedige hebzucht komt voor de val!
Spreuken
Over belijden:
- In ons land ruikt het belijden naar inkt, terwijl de echte belijdenis met bloed geschreven wordt (
Spijkerboer )
- De geloofsbelijdenis door één mens laten voorlezen is even vreemd als bij een maaltijd een mens
te laten eten voor de anderen die toekijken (H. Jonker)
- Het belijden der kerk is een gebeurtenis en nooit een conclusie (van A.A. van Ruler)
Pastorieklanken
Afgelopen woensdag 1 okt. mocht ik op een Israël-conferentie een lezing houden over de betekenis
van de staat Israël. Is die staat Gods werk of mensenwerk?
Ik had me daar natuurlijk, tussen de bedrijven door, op voorbereid en ging met vertrouwen
dinsdagavond op weg naar Amersfoort om daar bij m’n schoonouders te gaan slapen om niet
woensdagmorgen ten gevolge van de files te laat in Nijkerk te zijn. De ervaring van afgelopen
zondag van Ds. Berkheij had me daar ook nog eens in gesterkt!
Ook begreep ik dat een optreden in een zaal een zeker decorum vereist en daarom had ik me in
m’n zondagse pak gestoken om daar netjes met stropdas en al te verschijnen.
Kortom, ik was tot in de puntjes voorbereid.
Alleen… soms wordt er toch roet in het eten gegooid en in mijn geval op een verrassende wijze!
Op weg naar A’foort moest ik even langs m’n broer in Maarn om een boekje op te halen over het
Talbot-house in Poperinge waar we komende week weer een overnachting zullen hebben.
M’n broer was niet thuis, maar zou het boekje in het tuinhuisje leggen…
Toch zag ik licht branden en ook mensen bewegen dus ik liep langs zijn huis over de kiezelstenen,
het buitenlicht floepte aan en voorlangs het tuinhuis liep ik naar binnen, waar het boekje al op me
lag te wachten (in het open tuinhuis was het kleddernat geworden, gezien de buiige regen en wind
die avond!).
Ik maakte een kort praatje met z’n vrouw en dochter en haastte me toen weer naar buiten om
verder te gaan. Inderhaast liep ik toen niet achterlangs het tuinhuisje, maar voorlangs (niet zozeer
vanuit de gedachte dat het altijd goed is anders weg te gaan dan binnen te komen, zoals dat voor de
kerk zou moeten gelden …), maar dit doende stapte ik opeens kniediep in de vijver die m’n
schoonzus daar had aangelegd, zowel met m’n ene been als met m’n andere.
Soppend vervolgde ik m’n weg naar A’foort om daar schoenen, sokken en broek onder en over de
verwarming weer droog te krijgen…
6

Zo kan het gaan, ook als je je tot in de puntjes hebt voorbereid….
Was dit een praktische voorbereiding op de loopgraven die we komende week zullen bezoeken…?
Een hartelijke groet van uw pastor in schoenen gezeten die nog steeds een tikkie aan die vijver
herinneren…!
Voor u gelezen
De eerste preek komt van onszelf!
De eerste preek op zondag komt niet van de dominee maar van onszelf!
Wij prediken een blijde boodschap wanneer wij hen, die wij op weg naar de kerk, in het
kerkportaal of in de kerk ontmoeten, met een vriendelijk “goedemorgen” begroeten.
Wij prediken een boodschap van welkom, wanneer wij een plaats opschuiven in plaats van anderen
te dwingen zich vóór ons langs te wringen.
Wij prediken een boodschap van liefde, wanneer wij ons aan gasten voorstellen en belangstelling
voor hen tonen.
Wij prediken een boodschap van hoop en blijdschap, wanneer wij tijdens de eredienst enthousiast
en welbewust meezingen.
Wij prediken een boodschap over de betekenis die de “Heilige Schrift” voor ons heeft, wanneer
wij onze Bijbel meebrengen en die tijdens de dienst openslaan om mee te lezen.
Wij prediken een boodschap over de macht van het gebed, wanneer wij bewust en geïnspireerd
deelnemen aan het gebed.
Wij prediken een boodschap van geloof, wanneer wij niet onverschillig zijn voor de financiële
belangen van de gemeente.
Wij prediken een boodschap van trouw, als wij ’s zondags niet wegblijven maar onze plaats in de
kerk trouw innemen.
Vele boodschappen worden gepredikt vóór de preek begint. Als onze boodschap positief en
consequent is, dan zal de boodschap van de kansel veel gemakkelijker doel treffen.
Ds Jongejan

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag

15 oktober
16 oktober
20 oktober
21 oktober

Consistorie
Kerkenraad
Kerkrentmeesters
Diaconie

Consistoriekamer
Consistoriekamer
Consistoriekamer
Consistoriekamer

19.45 uur
19.30 uur
19.45 uur
19.30 uur

GEMEENTEAVOND

Op woensdag 19 november a.s wordt een gemeenteavond gehouden in verenigingsgebouw
Rehoboth. Wilt u deze bijeenkomst noteren in uw agenda?
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KERKENRAADSVERGADERING

Kort verslag van de kerkenraadvergadering, gehouden op dinsdag 24 juni 2008, om 19.30 uur in de
consistoriekamer.
Opening
Preses ds. C.E. Lavooij opent de vergadering,
heet een ieder welkom en stelt voor psalm 84:
1 en 3 te zingen en gaat daarna voor in gebed.

De notulen, actie- en besluitenlijst van de
vergadering van 13 mei 2008 worden aan de
orde gesteld en vervolgens vastgesteld onder
dankzegging aan ouderlingscriba R. van der
Leeden.

Toerusting; de geïnspireerde kerkenraad
Vooraf is verzocht deel 1 van het boek “De
geïnspireerde kerkenraad” te lezen. Ds.
Lavooij geeft een samenvatting daarvan.
Tijdens de vergaderingen gaan we te gauw
over naar de orde van de dag, maar de
kerkenraad past niet alleen op de winkel. We
dienen ons eerst te ordenen en te richten op
wat God wil, geïnspireerd worden. De
kerkenraad moet de gemeente inspireren, de
lofprijzing stimuleren door hier op allerlei
manieren gestalte aan te geven. De leiding en
het voortouw nemen, om van betekenis te
zijn voor de wereld. Wanneer we ons niet
meer stellen onder de Heilige Geest, dan is
dat de dood in de pot. We moeten vanuit de
Geest visie ontwikkelen en daarbij de
elementaire vragen stellen:
Wie is Christus voor je,
Hoe leef ik met God en
Hoe leef je met Zijn Woord.

Ingekomen stukken
De ingekomen stukken worden conform het
voorstel van het moderamen behandeld.
Wat verder ter tafel komt
Preekrooster 2009.
Het bijgevoegde preekrooster 2009 wordt
behandeld. De jongerendiensten op 8 maart
en 15 november zijn catechesediensten,
tijdens de volkskerstzang gaat een
gereformeerde voorganger voor en het
kerstfeest vangt om 9.30 uur aan.
Jeugdbeleidsplan.
Het
bijgevoegde
plan
“Evaluatie
jongerenwerk & werkprogramma 2008/2009”
wordt toegelicht door jeugdouderling J. van
der Tak, waarna de kerkenraad de waardering
uitspreekt over de inzet van de medewerkers.
De kerkenraad gaat akkoord op basis van dit
document voor 2008/2009.
Verslag interkerkelijk overleg.
Het verslag leidt niet tot op- of
aanmerkingen.

Ds Lavooij leest Jozua 6: 17-18 en Jozua 7:
1-15 en daarna praten we met elkaar in
groepjes over deze bijbelgedeeltes, tegen het
licht
van
geloofsopbouw
en
gemeenteopbouw. Wat lezen we over God,
de gemeente en de enkeling?
Het Joodse volk doet iets uit eigen beweging;
God straft ze maar laat ze niet los. In
hoeverre belemmeren wij Gods bedoeling en
wat zijn daar de consequenties van geweest.
Datgene wat een enkeling doet, een daad van
ongehoorzaamheid heeft altijd consequenties
voor de gemeenschap. Iedereen leidt schade
en er ligt een enorme verantwoordelijkheid
bij een ieder. De kerkenraad en ieder
gemeentelid heeft z’n verantwoordelijkheid.
Het leert iets over God met z’n volk over
toewijding.

Schriftelijke rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de
schriftelijke rondvraag.
Afscheid ambtsdrager
In deze vergadering nemen we afscheid van
ouderling M.L. Pons. Ds Lavooij richt het
woord tot haar en dankt haar voor de acht
jaar en drie maanden in het ambt. Haar grote
kwaliteit is dat zij een geboren en getogen
Pernisser is, zodoende veel mensen kent en
ook overal binnenkomt en daar heeft zij de
vruchten van kunnen plukken. Ook wordt
haar
vriendelijkheid
en
hartelijkheid
genoemd. Voor haar inzet en betrokkenheid
wordt zij hartelijk bedankt en wij hopen dat
ze een fijne tijd heeft gehad. Ouderling M.L.
Pons verlaat de kerkenraad, maar zullen haar
als gemeentelid blijven ontmoeten en hopen
dat zij haar kennis kan blijven doorgeven. Als
blijk van dank wordt een boek en een boeket

Appèl nominaal
Zij die verhinderd zijn worden genoemd.
Notulen, actie- en besluitenlijst
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overhandigd. Ouderling M.L. Pons dankt de
kerkenraad voor de samenwerking en wenst
ons Gods zegen op ons werk toe.

Diaken B. Koert stelt voor gezang 392: 1, 3
en 4 te zingen en gaat daarna voor in
dankgebed. De preses dankt allen en sluit de
vergadering om 22.45 uur met een wel thuis.

Sluiting
R. van der Leeden, scriba.

Fonds Inwendige Zending
De opbrengst van de deurcollectes van zondag 28 september welke bestemd waren voor het Fonds
Inwendige Zending hebben € 294,20 opgebracht.
De gemeente wordt hiervoor hartelijk dank gezegd.
Sing-inn
Dinsdag 28 oktober houden we weer onze sing-inn in gebouw Rehoboth. Er zijn weer mooie
liederen uitgezocht. We beginnen zoals gewoonlijk om 10.15 uur, maar vanaf 10 uur staat de
koffie of thee voor u klaar. U bent van harte welkom.
Vergeet u niet de evangelische liedbundel en het liedboek mee te brengen.
Namens de evangelisatiecommissie,
Diny Verheij-Verschoor

ZENDING

Zendingskalender 2009
De zendingskalender 2009 heeft als thema: ‘Dromen van vrede en verzoening’. Het thema is
uitgewerkt door de Colombiaanse schilder Jafeth Gómez. In Colombia woedt het langstlopende
conflict van heel Latijns-Amerika, maar schilders, musici en schrijvers weigeren zich te laten
verlammen door angst voor geweld. Zij richtten een beweging van kunstenaars op, ‘Teoartistica’
waarvan ook Gómez deel uitmaakt. De kunstenaars geloven in de waardigheid van mensen, de
kracht van moeder aarde en stellen hun vertrouwen op God. Jafeth Gómez verbeeldt deze
inspiratiebronnen in zijn schilderkunst, waarvan de zendingskalender afbeeldingen bevat. De
kalender kost € 6,50 en is verkrijgbaar bij A. Keemink, Burg. van Esstraat 164.
De ZWO-commissie

DIACONIE

Collecte Werelddiaconaat
De diaconiecollecten op zondag 12 oktober zijn bestemd voor het Werelddiaconaat. Deze collecte
is gekoppeld aan de succesvolle 15cent-campagne. Met deze campagne komt Kerk in Actie samen
met ICCO op voor de miljoenen kinderen die het slachtoffer dreigen te worden van ondervoeding
en gebrek aan schoon drinkwater. Het kleine bedrag van 15 cent per dag is al genoeg om een kind
dagelijks te eten te geven.
Een van de projecten die de 15cent-campagne steunt, is het landbouwproject in Kameroen. De
inwoners van deze streek hebben, net zoals wij, voedsel en water nodig hebben om te kunnen
leven. Zij zijn voor hun levensonderhoud zeer afhankelijk van de opbrengsten van hun land. Land
dat vaak verdord is, of land dat door gebrek aan de juiste zaden te weinig opbrengt om het hele
gezin van voldoende voedsel te voorzien. Veel inwoners hebben niet genoeg landbouwkennis,
vruchtbare grond of zaden om voldoende voedsel voor hun kinderen te produceren. Laat staan dat
ze voldoende inkomsten hebben om hun kinderen naar school te laten gaan. Doordat het
landbouwprogramma uitgevoerd wordt met lokale vrijwilligers, blijft de kennis ook na afronding
van het project bij de mensen die het nodig hebben. De vrijwilligers geven landbouwvoorlichting
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en verstrekken op kredietbasis zaden. Het is de bedoeling dat de inwoners van Kameroen zich op
termijn zelfstandig van voedsel kunnen voorzien. De inwoners wordt ook geleerd hoe zij hun
voedsel in schuren kunnen opslaan. Hierdoor kunnen zij het hele jaar door op voldoende voedsel
rekenen. Dit komt de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen ten goede, hetgeen
zal leiden tot het behalen van betere schoolresultaten. Met uw bijdrage geeft u nóg meer kinderen
hoop op een nieuwe toekomst. Voedsel, water en onderwijs: het is voor iedereen van levensbelang.
Helpt u mee? De collecte wordt van harte aanbevolen.
Overzicht diaconiecollecten september
7 september
€ 459,91
14 september
€ 155,78
21 september
€ 279,47
28 september
€ 230,82
De opbrengst collectebekers Heilig Avondmaal op 14 september was € 392,85 en in
Het Havenlicht € 108,85. Deze zijn bestemd voor Zending over de Grenzen.
Via dhr. Bijl mochten wij een gift ontvangen van € 15,00 bestemd voor de kerktelefoon.
Wateroverlast Roemenië
De collecte bestemd voor Roemenië heeft opgebracht € 459,91. Mede door een bijdrage van de
diaconie en van de Gereformeerde diaconie mochten wij € 1170,00 overmaken om hen in de nood
bij te staan. Allen die hieraan hebben bijgedragen hartelijk dank!
De diaconie

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst
Verantwoording giften van de maand september 2008.
Via mevr. Vink - Farenhout ontvangen
1x € 5,=
Via mevr. Molendijk - 't Hart ontvangen
1x € 5,=
Via Janny Hoogwerf ontvangen
1x € 5,=
Via Wil den Ouden ontvangen
1x €10,=
Via mevr. A. Pons ontvangen
1x €10,=
Via mevr. Grinwis - Jongejan ontvangen 1x €10,= en 1x € 6,=
Via mevr. Bosloper ontvangen
1x € 5,=
Hartelijk dank!
Aukje Koole

H.V.G. “Wees een zegen”
Op de verenigingsavond van 9 oktober komen ze van de voedselbank vertellen over hun werk n op
23 oktober krijgen we iets te horen over het werk van “De Zonnebloem”.
Wij hopen dat u allen aanwezig kunt zijn.
Namens het bestuur,
Mien Grinwis-Jongejan
Sociëteit voor ouderen
Op woensdag 22 oktober wordt u uitgenodigd om erwtensoep te komen eten. U wordt dan om 12
uur verwacht in gebouw Rehoboth.
Na de maaltijd komen de 7 zussen uit Brabant. Zij verzorgen voor ons een muzikale middag.
Als u opgehaald wilt worden kunt u contact opnemen met mevr. Janny Roukema, haar telefoonnr.
is 010 – 438 56 63.
Namens de leidsters,
Diny Verheij
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengst 1e extra collecte voor het tekort op de begroting van het college van
kerkrentmeesters
Het is met grote dankbaarheid dat we u de opbrengst van de 1e extra collecte, welke op 21 september
j.l. gehouden is, bekend maken.
Na beide diensten mochten we € 1.447,71 tellen.
Vooraf was er al € 815,-- ontvangen via bank en giro.
Als nagekomen giften mochten we nog € 435,-- ontvangen.
Het totale bedrag welke de 1e extra collecte heeft opgebracht is hierdoor € 2.697,71 geworden.
Gemeente, hartelijk dank voor dit mooie resultaat.
Uw college van kerkrentmeesters.
Wegwijzer
Binnenkort ontvangt u een nieuwe Wegwijzer (Informatieboekje van de Hervormde Gemeente
Pernis).
De gegevens zijn, voor zover bij ons bekend, aan de huidige situatie aangepast. Mocht er toch iets
instaan wat niet juist is, dan horen wij dit graag. Ook wanneer er een wijziging optreedt willen wij
dit graag weten.
Uw College van Kerkrentmeesters
Opbrengst offerblokken september 2008
7-9
€ 181,91
14 - 9
€ 141,85
21 - 9
€ 125,53
28 - 9
€ 185,32
waarvan: 6x
€ 634,61
4x
1x
Bonnen:
€ 257,80
TOTAAL
€ 892,41
3x
=======

€ 5,€ 10,€ 20,€ 50,-

JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 12 oktober
en 19 oktober

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

Maandag 13 oktober

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Maandag 13 oktober
en 20 oktober

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

Basiscatechese
Na D.V. de herfstvakantie start de basiscatechese.
De kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool krijgen binnenkort de uitnodiging thuisgestuurd.
Carola Vink en Thea Kruithof
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OVERIGE MEDEDELINGEN

Ik ben de Here uw God, Ik grijp u bij
uw rechterhand. Vrees niet, Ik help u.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend heeft, geven
wij u kennis dat, in vol vertrouwen op haar Heer en Heiland van ons is heengegaan,
mijn innig geliefde vrouw, onze lieve zorgzame moeder en ons allerliefste omaatje

Hermina Ingetje Kruidenier - Hordijk
* 21 januari 1927

† 29 september 2008

Ad Kruidenier
Janneke en Kees Buise - Kruidenier
Bart en Roos
Elke en Aimee

Els en Henk den Boon - Kruidenier
Joost, Tineke en Dorieke

Peter Kruidenier

Ring 197
3195 XE Pernis-Rt.
De begrafenis heeft zaterdag 4 oktober plaatsgevonden
op de algemene begraafplaats te Pernis.

*** Bedankjes ***
Hierbij willen wij een ieder bedanken voor de vele kaarten, bloemen en andere attenties die wij
mochten ontvangen bij ons 50 jarig huwelijksjubileum op 28 augustus 2008.
Nel en Frits van der Kamp
***
Hartelijk dank voor de kaarten, bloemen en telefoontjes die ik heb gekregen in het ziekenhuis en
bij mijn thuiskomst, ook namens Dick.
Adri Berkhout
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Dankbetuiging
Als je heel veel incasseren moet,
Met heel veel grote zorgen.
Zou je wensen,
Dat je kon rekenen op mensen.
Toen er een eind kwam aan Ma’s bestaan,
Is bij Pa het vlammetje langzaam uitgegaan.
Maar bij het afscheid heeft u ons laten weten,
dat er toch nog mensen zijn
die vrienden heten!

Wij, de kinderen van:

Niek en Jo Molendijk - Langstraat
willen u hartelijk bedanken voor uw steun de afgelopen 36 maanden, waarin wij allebei onze
ouders moeten missen.
Cora, Johan, Charon en Xander
Voogt - Molendijk
Getijstroom 1
3224 CH Hellevoetsluis

Arina, Jan, Vera en Tessa
Groeneweg - Molendijk
Groot Rijshoofd 4
3195 GB Pernis-Rt

______________________________________________________________________________________

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 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 08.
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