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KERKDIENSTEN

Zondag 31 mei 2009 - Pinksteren
___________________________________________
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Gezinsdienst - Openbare Geloofsbelijdenis
18.30 uur : ds. C.E. Lavooij
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. R. van der Leeden
Avonddienst : dhr. M. Roobol

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

Ambtsdrager van ontvangst: dhr. M. Roobol / dhr. T. Roobol
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Deurcollecte : Fonds Inwendige Zending
Kerkauto
: dhr. F. Bruinse
Oppasdienst : Rineke de Snaijer en Heleen Verschoor
Zondagsschool: Groep 1
- Petra Sekeris
Peuterzondagsschool: Marleen den Ouden

Zondag 7 juni 2009
____________________________________________
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur : ds. C.H. Wesdorp te Zwijndrecht
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. M. Roobol
Avonddienst : dhr. L.J. Hoogwerf

Organist
dhr. A. Stortenbeker
dhr. W. Ketting

Ambtsdrager van ontvangst: dhr. H.J. Verheij / dhr. G.C. Vogel
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. H.J. Verheij
Oppasdienst : Manon Meijboom en Jolien Roobol
- Conny van Dijk
Zondagsschool: Groep 1
Groep 2 en 3 - Kees-Jan Koster en Jolien Roobol
Peuterzondagsschool: Lianne Koster

BIJBELROOSTER

zo
ma
di
wo
do
vr
za

31 mei
1 juni
2 juni
3 juni
4 juni
5 juni
6 juni

Leviticus
2 Johannes
1 Koningen
1 Koningen
1 Koningen
Psalm
Romeinen

23: 15 - 22

zo
ma
di
wo
do
vr
za

7 juni
8 juni
9 juni
10 juni
11 juni
12 juni
13 juni

Romeinen
Romeinen
Romeinen
Marcus
Marcus
Marcus
Marcus

8: 12 - 17
8: 18 - 30
8: 31 - 39
4: 21 - 34
4: 35 - 41
5: 1 - 20
5: 21 - 34
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16: 23 - 34
17: 1 - 16
17: 17 - 24
29
8: 1 - 11

Meditatie
“Geestelijke sanering”
Als we lezen dat een bedrijf gesaneerd wordt, betekent dat meestal dat er bezuinigd moet worden,
dat er ontslagen zullen vallen en allerlei andere ingrepen moeten plaatsvinden om dat bedrijf weer
gezond te maken: zieke, verlieslijdende onderdelen worden als gezwellen weggesneden om de
zaak weer levensvatbaar te maken.
Op het Pinksterfeest, het feest van de 50ste dag (om dat rare woord Pinksteren nog maar eens te
verklaren, een telwoord dus!), vindt er een sanering plaats in het hart van de apostelen. Daar
wijken vrees, twijfel en verlegenheid voor geloof, zekerheid en vrijmoedigheid!
Horen en zien vergaat je als je ziet hoe de apostelen van mensen achter gesloten deuren
(Joh. 20:19!) veranderd zijn in mensen die in vuur en vlam van hun Heiland getuigen.
Alsof er een frisse wind in hun leven is opgestoken en dat is ook zo: de wind, de adem van de
Geest drijft hen aan.
Een telkens terugkerend woord op die Pinksterdag is vervulling!
Pinksteren is dan ook het feest, waarin God gaat geven, waarin het grote geschenk van Jezus uit de
hemel afdaalt in hun harten en die harten vol maakt.
God neemt onze armoede weg en vult ons met Zijn rijkdom!
En wat hebben we dat nodig !
Niet alleen, omdat we in een materialistische wereld leven, waarin we ons vullen met allerlei
surrogaten die de innerlijke leegte moeten opvullen, maar ook omdat we leven in een wereld vol
dubieuze en ongezonde spiritualiteit die de geesten vergiftigd.
Ik denk aan de uitspraken van het medium Gaastra die een ‘verklaring’ bevatten van de
gebeurtenis in Apeldoorn.
De bijna krampachtige afwezigheid van de Naam van de God van Israël en van Jezus Christus in
de herdenkingsbijeenkomst om het ‘verlichte’ en geseculariseerde deel der natie niet mee voor de
voeten te lopen, kreeg z’n tegenhanger in een aantal ongevoelige en kwetsende uitspraken van een
mevrouw-met-ingevingen (van n.b. Jezus en Maria: over misbruik van namen gesproken!) uit de
‘hogere’ wereld.
En we konden lezen dat er meer dan een miljoen mensen uit ons land in het alternatieve circuit,
waarin deze mediums ook hun plek hebben, rondlopen, al dan niet gefinancierd door de
zorginstellingen…!
Hoe nodig is het niet dat we gesaneerd worden, besmet als we zijn tot op het bot met een wereld
die leunt op het occulte!
De Geest van de Here Jezus wil ons gezond maken, maar zullen we die gezonde leer nog kunnen
verdragen ( 2 Tim.4:3 ) ?
De oproep van Petrus aan het slot van Zijn Pinksterpreek geldt onverkort ook ons: “Bekeert u en
een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden en gij
zult de gave van de Heilige Geest ontvangen”…!

GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
Op 31 mei mevr. C. de Ruiter-de Jong (Smallandstr. 14).
Op 1 juni mevr. N. Noordzij-Ketting (Klencke 443).
Op 4 juni dhr. L. Bos (Van Byemontsingel 32).
Op 6 juni dhr. H. Verheij (Corneliahof 1).
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).
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“Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houdt Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid”.
Gez. 237:1
Een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegebeden!
Jubileum
Op 10 juni zijn dhr. E.W. van Kampen en mevr. M.van Kampen-Vermeer (Ring 185) 45 jaar
gehuwd.
Vanaf deze plaats willen wij hen daarmee hartelijk feliciteren en Gods zegen toewensen!
Bloemen
Op 17 mei gingen zij naar : Dhr. L. Verschoor (Uiterdijk 219)
Mevr. Nieuwpoort-Zeeman (Vermaetweg 20)
Fam. Meijer (Havenlicht 002)
Op 24 mei gingen ze naar : Mevr. Koert-Zonneveld (L. Braatpad 11)
Mevr. Baai-Keetelaar (Ozingastr. 49)
Mevr. De Ronde-van den Berg (Havenlicht 305)
Zieken
In het Ikazia: Mevr. G. Nieuwpoort-Zeeman (Vermaetweg 20).
In het EMC : Mevr. H.A. Ketting-Berkhout (Burg. van Esstr. 66).
Beiden en allen die thuis ziek of herstellende zijn, alsmede hen die van nabij erbij betrokken zijn,
wensen wij Gods troostvolle bijstand toe!
Verpleegtehuizen
Verpleeghuis De Breede Vliet
Mevr. L. Noordzij-de Bruin
Dhr. L.W. Sjouw
Dhr. D. Sjouw
Dhr. P. Molendijk
Dhr. P.H. van Hengel

Verpleeghuis Sonneburgh
Mevr. P. Baas-van der Ent
Mevr. J. Pronk-Spaans
Mevr. C.M. de Vries-Verschoor
Elf Ranken Barendrecht
Mevr. P. Mastenbroek

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

Zorgcentrum Hooge-Werf Poortugaal
Mevr. A. ’t Hart-Berkhout

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!
Giften
Via Ds. Lavooij 4x €10.
Via mevr. Vink-Farenhorst 1x €5.
Alles voor de kerk!
Onze dank!
Bij de diensten
Met vreugde kondigen wij u allen de Pinksterdienst aan, niet alleen omdat het met recht
Pinksterfeest is, het feest van de oogst, van de 3000 die binnengehaald worden na de uitstorting
van de Heilige Geest die Petrus vaardig maakte, maar ook omdat bij ons oogst mag worden
binnengehaald: drie mensen zullen op de Pinksterdag belijdenis van hun geloof afleggen, t.w.
Cornelis Marinus Teun Kruithof, Faa-iza Sheikkarien en Chris Roobol.
Tijdens de dienst hoopt “Revival” hen toe te zingen.
Na de dienst van zondag zal er koffie in de pastorietuin geschonken worden.
Ik hoop dat de ganse gemeente delen zal in de vreugde van de oogst!
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’s Avonds zal er geen zangdienst zijn, maar hoop ik aan de hand van de Heidelberger Catechismus
weer eens een leerdienst te houden!
De week erop is de zondag van de lijdende kerk en zullen we in de eredienst, behalve de
voorbede voor de lijdende kerk, ook onderzoeken wat wij van hen kunnen leren!
Denkt u in dit verband ook aan de nacht van gebed op vrijdag de 5e, zie elders in deze
Kerkklanken!
Tevens is de eerste zondag na Pinksteren ook voorbereiding Heilig Avondmaal!
Aannemingsavond
Deze vindt traditiegetrouw plaats op de vrijdagavond, ditmaal op 29 mei om 20.30 uur in de
consistoriekamer.
In een gesprek met (een delegatie van) de kerkenraad worden de a.s. lidmaten uitgenodigd voor
een gesprek over hun geloof en hun kennis van de waarheid, ter voorbereiding op hun Openbare
Belijdenis op Pinksterzondag.
Behalve belijdenis zal één van de drie, Faa-iza, ook worden gedoopt!
Interkerkelijke gebedskring
Op zaterdag 6 juni om 19.30 uur komen vanuit alle kerken in ons dorp mensen bijeen die geloven
dat het nodig en goed is met elkaar te bidden voor de geestelijke vernieuwing van onze kerken!
Naast gebed en ontmoeting lezen en overdenken we ook altijd een Schriftgedeelte.
Leeskring
Deze is een week verschoven en wel van 2 naar 9 juli!
We bespreken die avond het boek van Peter de Vries: Het Lam!
Waar? Bij Gerrie Vogels.
Hoe laat? 20.00 uur
Wie zijn daar welkom? Allen die het boek gelezen hebben.
Actueel
Ik wijs u op een hele aardige expositie in de Grote Kerk van Dordrecht over het leven en gedachtegoed van Johannes Calvijn.
Als je de expositie goed wil bekijken en beluisteren (een headphone is voor € 3,50 beschikbaar)
ben je er in ruim anderhalf uur doorheen en heb je een welbestede morgen of middag gehad in een
prachtige kerk, gelegen in een schitterend deel van Dordt!
“Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt”, ik geloof er niets van!
Aan te raden deze expo niet over te slaan, nog tot 31 oktober!
Spreuken
Over liturgie:
- Ware liturgie is voortgezet Pinksterfeest (H. Jonker)
- Het wezen van de liturgie is: de omhelzing van God door de mens (A.A. van Ruler)
- De eigenlijke liturgie geschiedt in het leven van alledag (O. Noordmans)
Pastorieklanken
Het gras in de voortuin groeit weer goed aan na de laatste regens, de bloemen bloeien in de
vensterbakken, waarmee traditioneel het zomerseizoen een aanvang genomen heeft.
Ook de garage is opgeruimd, zodat de tafeltennistafel zonder al teveel problemen weer inzetbaar is
en in de tuin staat twee palen met een netje ertussen waar gebadmintond kan worden (met vier man
zelfs!)en zonder netje in gekeept, de trampoline staat klaar om een sprongetje op te wagen, kortom
als u op de Pinksterdag na de dienst in de pastorietuin voor de koffie komt, vrees ik dat u de ganse
dag de tuin niet meer zult verlaten, zoveel moois is er te zien en zoveel leuke dingen zijn er te
doen!
Het afgelopen weekend is Sarah even over geweest uit Regensburg en bijna, toen ook Anne nog
kwam, leek het erop dat we weer eens even met z’n achten waren, maar dat lukte toch net niet en
we hopen nu maar dat wanneer de vakantie aanbreekt het nog es echt zal lukken!
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Want wat vroeger gewoon was is nu een uitzondering.
Maar dat het nu wat rustiger is, heeft ook voordelen en komt zeker Izak goed uit die in stilte zit te
blokken om z’n HAVO-examen tot een goed einde te brengen.
Nog even zweten en dan wachten op 18 juni voor de uitslag!
Misha heeft zich ingeschreven voor het vak geschiedenis dat hij in Leiden hoopt te gaan studeren
in het nieuwe seizoen en na een jaar van reizen en trekken in binnen- en buitenland heeft hij daar
ook wel zin in!
Op 3 juni hopen we nog een verjaarsdag te vieren en wel die van Anne die 21 hoopt te worden en
die met steeds meer plezier de opleiding verpleegkunde volgt in Vlissingen.
Het weekend daarop hopen mijn ouders weer een bezoekje aan de pastorie te brengen en met mooi
weer genieten ze samen met volle teugen van de Pernisser frisse lucht die in de tuin ingeademd kan
worden (hoewel het misschien bij meting van één en ander anders moet worden getypeerd!).
Maar één ding staat wel vast: en dat is dat de Pinkstergeest wel fris en zuiver is.
Dat die Geest ons allen mag aanwaaien!

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

AGENDA
Dinsdag
Maandag

2 juni
8 juni

Moderamen Kerkenraad
Moderamen Diaconie

Consistoriekamer
Consistoriekamer

19.45 uur
19.00 uur

KERKENRAADSVERGADERING

Kort verslag van de inhoudelijke kerkenraadvergadering, gehouden op dinsdag 14 april 2009, om
19.30 uur in de consistoriekamer.
Opening.
Preses ds. C.E. Lavooij opent de vergadering, heet een ieder welkom en stelt voor gezang 219: 1, 2
en 5 te zingen en gaat daarna voor in gebed. Vervolgens leest hij Johannes 20:19-29.
Het lijkt alsof Pasen in nevelen is gehuld, de discipelen zijn bang dat hen hetzelfde lot als Jezus zal
overkomen. Jezus verschijnt in hun midden en doorbreekt hun kennelijke vrees en verbazing,
wenst hen vrede en zendt hen de wereld in. Thomas hield zich verscholen; op de getuigenis van de
discipelen komt hij erbij en opnieuw verschijnt de Heer en overtuigt hem.
Appèl nominaal.
Zij die verhinderd zijn worden genoemd.
Notulen-, actie- en besluitenlijst.
De notulen, actie- en besluitenlijst van de vergadering van 10 maart 2009 worden aan de orde
gesteld en vervolgens vastgesteld onder dankzegging aan ouderlingscriba R. van der Leeden.
De aanpassingen aangaande de actie- en besluitenlijst worden in de nieuwe lijsten verwerkt.
Toerusting.
De toerusting wordt verzorgd door de heer M. de Groot en besproken worden de eerste drie
hoofdstukken van het boekje "Als de moederkerk zwanger wordt" van het Evangelisch
Werkverband. Een eerste reactie over het boekje is: benauwd, bied kansen, er is heel veel mogelijk
met enthousiaste mensen en een scherpe analyse van de samenleving. Wederom komt de
paddestoel ter sprake; de hoed is de leeftijdgroep >50 jaar, de smalle steel is de groep <50 jaar en
de punt staat voor de 0 -1 jarigen: 2 kinderen. Het boekje is heel missionair gericht, de opdracht
van Martin de Groot is missionair. De analyse laat zien dat er sprake is van een inwendig
missionair probleem.
Hoe is de houding van de gemeente? De groep 50+ ten opzichte van de groep 50-. Hebben we
elkaar lief? Heb elk ander lief en werk hieraan om missionair te zijn, we zijn aan elkaar gegeven,
heb elkaar lief. We begrijpen elkaar niet, leer elkaar te begrijpen. Kennen we elkaar?
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We kunnen ons niet verplaatsen in de ander. Laat een ieder zien dat je een ander lief hebt. Het is de
bedoeling dat Jezus Zijn kerk bouwt. In Pernis bouwt Jezus onze kerk, door onmacht of omdat
men dit de juiste manier vindt. Hoe kunnen we Jezus goed dienen? Door de accu op te laden door
de kerkgang, het jeugdwerk, (youth-) alpha.
Hoe bereiken we de groep tot 50 jaar? Een persoonlijke uitnodiging aan hen die ingeschreven staan
(om te voorkomen dat je iemand overslaat). We moeten het contact zoeken met de steel.
Dit alles wordt meegenomen door Martin de Groot naar de stuurgroep voor verdere bespreking en
uitwerking.
Ingekomen stukken.
De ingekomen stukken worden conform het voorstel van het moderamen behandeld.
Sluiting.
Ouderling L.J. Hoogwerf stelt voor gezang 429: 1 en 2 te zingen en gaat daarna voor in
dankgebed. De voorzitter dankt allen en sluit de vergadering om 22.40 uur.
R. van der Leeden, scriba.

Fonds Inwendige Zending
Op 1e Pinksterdag wordt na afloop van beide diensten weer een deurcollecte gehouden voor het
Fonds Inwendige Zending. Nu reeds van harte aanbevolen

DIACONIE

Overzicht diaconiecollecten maart en april 2009
1 maart
€ 290,17
8 maart
€ 246,99
15 maart
€ 328,68
22 maart
€ 309,14
29 maart
€ 348,39
5 april
€ 404,12
9 april
€ 110,30
Heilig Avondmaal € 345,62
10 april
€ 110,75
12 april
€ 372,80
19 april
€ 322,20
26 april
€ 291,95
Giften bestemd voor de kerktelefoon via dhr. Hoogwerf € 10,00 en via dhr. Bijl € 15,00.

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst
Rectificatie giften over de maand mei 2009.
Ontvangen via mevrouw Verheij-Verschoor
Ontvangen via Wil de Ronde

niet 1x € 5,= , moet zijn 1x €10,=
niet 1x € 4,= , moet zijn 1x €10,=

Excuses voor de onjuiste informatie, maar alsnog hartelijk dank.
Aukje Koole
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H.V.G. “Wees een zegen”
Onze laatste verenigingsavond voor de zomerstop hopen wij te hpuden op donderdag 4 juni in de
consistorie. Mevrouw Hoorn komt ons die avond vertellen over het werk van Open Doors.
We hopen dat u die avond allemaal aanwezig kunt zijn.
Ook kunnen er nog een paar mensen mee met ons jaarlijkse reisje.
Iedereen die mee wil, ook al bent u geen lid, is van harte welkom. De prijs is € 49,00.
U kunt zich opgeven bij mw. J. van der Kuil, Burg. van Esstraat 189, tel. 4164698 en bij
mw. L. Meijboom, Pastoriedijk 504, tel. 4384156.
Diegenen die nog niet betaald hebben worden verzocht om het over te maken op rekeningnr. 3532
59 756 van de Rabobank Pernis.
Een hartelijke groet, namens het bestuur,
Jannie Meijboom-van der Steen

JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 31 mei
en 7 juni

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

Maandag 8 juni

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Maandag 8 juni

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

Vrijdag 5 juni

Afsluiting seizoen 2008/2009
JVR
18.00 - 22.00 uur
Alle leiding in het Jeugdwerk Herv. Gemeente en Baptistengemeente

Zondagsschoolnieuws
Er komt weer een ouderochtend. Of zullen we het gemeente-ochtend noemen, want iedereen is
natuurlijk van harte welkom.
Op 7 juni, na de dienst bent u allen welkom in het buurthuis. Onder het genot van een kopje koffie,
thee of limonade willen we met elkaar een half uurtje samenzijn, om te laten zien en horen we met
de kinderen van de zondagsschool doen nadat we uit de kerk zijn. Ook Timotheus zal van de partij
zijn en voor en met ons zingen.
Het thema waar het dan eigenlijk over gaat is vergeven. Eigenlijk een thema wat altijd actueel is en
zal blijven.
Wat we verder gaan doen ga ik u niet verklappen, maar dat het een leuk half uurtje gaat worden dat
kan ik u wel vertellen. Dus schrijf het alvast in de agenda en dan hoop ik u in ieder geval te zien op
7 juni, samen met al onze kinderen. Tot dan.
Groetjes Petra Sekeris (namens de zondagsschool)
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UITNODIGING!
Afsluiting winterseizoen 2009
Beste leiding van het jeugdwerk in de Baptisten en Hervormde Gemeente,
Jullie hebben je hard ingezet voor het jeugdwerk dit seizoen. Heel fijn! Sinds korte tijd pakken we
tal van initiatieven in het jeugdwerk interkerkelijk op. Juist dit jaar hebben we veel om dankbaar
voor te zijn. We vinden het daarom belangrijk om samen, met God en met elkaar als kinder- en
jongerenwerkers, dit seizoen af te sluiten. Naast dankzegging willen we ook graag tijd voor
ontmoeting maken door met elkaar te barbecuen. Graag nodigen we jullie uit voor vrijdagavond 5
juni 2009. Bijgaand tref je het programma aan. De kosten per persoon 5 euro.
We zouden je graag willen vragen om je even aan te melden.

Afsluiting seizoen 2008 – 2009
●
●
●
●
●

vrijdag 5 juni (Burg. van Esstraat 46)
Programma 18.00 – 22.00 uur
18.00 - 18.45 uur: Deel 1 – Lavooij & Van de Hoek bemoediging + dankzegging seizoen
19.00 - 22.00 uur: Deel 2 – Barbecuen en tijd voor ontmoeting
Doelgroep: alle leiding in het jeugdwerk Baptisten Gemeente + Hervormde Gemeente

We hopen op een gezellige avond met elkaar en zo dit seizoen op een leuke manier af te sluiten.
Met vragen kunnen jullie zeker terecht!
Hartelijke groet,
Marleen Stekelenburg, Anneke Louwen, Corrie Kranendonk, Ad Louwen & Jacco van der Tak
Aanmelden voor 30 mei 2009 bij:
jaccovandertak@hotmail.com of corrie.kranendonk@chello.nl

OVERIGE MEDEDELINGEN

Bedankje
Voor de vele kaarten, bloemen en andere attenties, ontvangen ter gelegenheid van ons 55 jarig
huwelijk, zeggen wij u hartelijk dank.
Teun en Truus Borst
30-jaar organist
Blij verrast was ik na afloop van de dienst van 10 mei j.l.
Opeens wordt je vanachter het orgel uit de gewelven van de kerk naar beneden geroepen om
toegesproken te worden door de voorzitters van Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters.
Een speld en oorkonde te krijgen voor 30 jaar orgelspelen is niet niks.
Ik heb dat zeer gewaardeerd!
Hierbij mijn dank ook aan alle kerkgangers die me na afloop de hand kwamen schudden.
Ik hoop nog vele jaren door te gaan, want het blijft prachtig om vanachter de speeltafel de
samenzang te begeleiden.
Vriendelijke groeten, Arie den Ouden
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Concert - “Hommage aan Gerard Mulder”
Op zaterdag 30 mei.a.s. is er een bijzonder concert in de Geref. Kerk te Pernis, Pastoriedijk 340.
Daarbij staat de herdenking aan het leven en het werk als orgelbouwkundige van Gerard Mulder
centraal.
Vorig jaar overleed onze organist, geheel onverwacht, op de leeftijd van 59 jaar.
Vier organisten, die allen een speciale band met hem hadden, spelen op dit concert werken van
componisten, die recht doen aan zijn stijl van spelen en zijn orgelbouwkundige vakkennis. Het
concert is bedoeld als een hommage.
Franse orgelwerken van beroemdheden als Cesar Franck, Louis Vierne en Maurice Duruflé,
worden gespeeld op het romantische Mulder orgel.
Het concert begint om 20.00 uur . De toegangsprijs is 6 euro, inclusief het programmaboekje en
een kopje koffie of thee in de pauze.
Uitvoerenden zijn: Aart Bergwerff, organist van de Evangelisch Lutherse Kerk in de Haag
Petra Veenswijk, organiste van de R.K. Maria van Jesse Kerk in Delft
Gerard Legierse, organist van de R.K. St. Bonifatius in Rijswijk
Andries Stam, organist van de Geref. Bergsingel kerk in Rotterdam
U bent van harte uitgenodigd om dit concert bij te wonen.
De concertcommissie van Pernis.

Geheime gelovigen
Bid samen met geheime gelovigen. Dat is het thema van de gebedsnacht 2009. Ieder jaar
organiseert Open Doors direct na Pinksteren deze gebedsnacht om aandacht te vragen voor de
vervolgde christenen over de hele wereld. En ieder jaar komen duizenden gelovigen alleen al in
Nederland samen om een klein beetje van hun tijd te investeren om hun broeders en zusters bij
God te brengen. Ook dit jaar willen wij, namens de gezamenlijke kerken in Pernis, deze nacht in
Pernis organiseren. Het is goed om uit onze luie stoel te komen en samen te beseffen dat het geloof
in Jezus Christus heel vaak niet zo vanzelfsprekend is als bij ons. Deze mensen riskeren familie,
vrienden, vrijheid en soms hun leven om hun geloof. Heel vaak moet dat dan ook in het
verborgene, ze zijn dus geheime gelovigen. Ik roep u op deze avond, of een deel ervan, te
investeren in het koninkrijk van God. Samen brengen we deze geheime gelovigen in het volle licht
bij Hem, daar zijn ze geborgen. Ze hebben ons gebed nodig om stand te kunnen houden, dus laat
alstublieft niet verstek gaan. Aan de hand van videofragmenten zult u kunnen zien hoe schrijnend
de situatie soms is in veel landen. Ik roep u nogmaals op om te komen kijken en bidden, het is zo
belangrijk !
In het kort :
Wat
Wie
Wanneer
Hoe laat
Waar
Informatie

Nacht van gebed
Gezamenlijke kerken Pernis, namens Open Doors
vrijdag 5 juni op zaterdag 6 juni
Van ’s avonds 8 uur tot ’s nachts 1 uur
‘De Heuvel’, Ring 322, Pernis
Kees-Jan Koster (010-7859281, keesjan@koster.cx)
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Elim" zoekt vrijwilligers
Nog onlangs was een delegatie Pernissers welkom op een sabbatsmaaltijd in "Huize Elim" op het
Noordereiland in Rotterdam. Op deze plaats wordt ook kleding ingezameld voor de armen in
Israël. Toen we zongen voor Israël in Rhoon was de collecte daar bestemd voor de gaarkeukens die
vanwege de armoede op volle toeren draaien. Daarom speel ik de noodkreet van "Elim" graag aan
u door!
Hallo beste mensen,
"Elim - Kledinghulp voor Israël" is dringend op zoek naar enkele sorteerders (M/V).
Tot nu toe kwam het team elke week een ochtend bijeen om de binnengekomen kleding te sorteren
en in te pakken in bananendozen. Sommige kleding wordt nog even gestreken.
In overleg kan afgesproken worden op welk moment van de week iedereen kan.
Elim heeft voor de Kledinghulp een aparte ruimte aan de Tulpstraat 18. Dat is ca. 25 meter naast
het Huis van Gebed.
Als u zelf niet kunt, weet u misschien wel iemand anders. Zegt het voort.
We zien uit naar uw reacties.

Je lippen werden stil
en konden niets meer zeggen.
Jouw weten…
Jouw wil …
en ’t is niet uit te leggen.
Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij ons tijdens zijn leven heeft omringd
en dankbaar dat hem een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis
dat na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan mijn man, onze vader, mijn
schoonvader en onze opa

Johannes Cornelis Jumelet
~ Han ~
29 november1928

15 mei 2009

M. Jumelet - van der Schee
Elma en Ad
Sonja
en de kleinkinderen
Burgemeester Beyenstraat 61
3195 RB Pernis-Rt
Geen bloemen
De crematieplechtigheid heeft op woensdag 20 mei plaatsgevonden
11

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. C. v.d. Berg
Dhr. B. van Dijk

tel.: 4384130
tel.: 4163319

De vaste ophaaldag is maandag 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
12

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, 3195 TP Pernis

472 03 52

Kerkgebouw
Koster

: Ring 1, 3195 XB Pernis
: dhr C. v.d. Stoep, Corneliahof 26, 3195 RS Pernis

472 27 59
416 44 33

College van kerkrentmeesters
Secretaris
: dhr M..A. van Wingerden, Burg. van Esstraat 134, 3195 AH Pernis 472 16 41
Penningmeester : mw A. Pons, Ring 64, 3195 XN Pernis
416 21 42
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
Diaconie
Secretaresse
: mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis
Penningmeester : dhr P. Pons, Ring 73, 3195 XB Pernis
Postrek.nr
: 39.29.35 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente
Bankrek.nr
: 3532.02.584 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente
Kerktelefoon : dhr A. Berkhout, Uiterdijk 102, 3195 GK Pernis
Kerkauto
: dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55, 3195 SK Pernis
Aanvragen opname: dhr A.A. v.d. Kuil, Burg. van Esstraat 189, 3195 AE Pernis
kerkdienst
: dhr. J. Nieuwpoort, Murraystraat 73, 3195 VH Pernis
Zending
Secretaresse
Bankrek.nr

: mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis
: 3532.61.335 t.n.v. Zendingscommissie Herv. Gem. Pernis

Verenigingsgebouw “Rehoboth”
Conciërge
: mw. B. de Laat-Spruijt, Dr. Wasstraat 56, 3195 BG Pernis
Zaal bespreken
b.g.g.

438 44 46
438 53 85

848 7014
416 74 37
416 46 98
438 02 88
438 44 46
416 41 25
472 05 78
416 41 25

Bovenzaal “Rehoboth”
416 36 49
Secretaresse
: mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, Van Drimmelenstr. 16, 3195 RN 416 50 17
Penningmeester : dhr A. Muizer, Groot Rijshoofd 3, 3195 GB Pernis
416 34 57
Bankrek.nr
: 3532.62.056
Zaal bespreken : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, Van Drimmelenstr. 16, 3195 RN 416 50 17
Sleuteladres
: dhr G. van Hilten, Ozingastraat 56, 3195 SL Pernis
438 51 33
J.V.R. “Margriet”
Sleuteladres
: dhr C. Hoogwerf, Uiterdijk 207, 3195 GL Pernis
Bij afwezigheid : dhr G.C. Vogel, Pastoriedijk 451, 3195 HE Pernis

438 48 25
416 72 51

Thuiszorg Rotterdam
Huishoudelijke verzorging - Persoonlijke verzorging - Thuisbegeleiding - Specialistische
verpleging - Persoonsalarmering - Cursussen - Servicepas Rotterdam - Thuiszorgwinkel
Rotterdam.
Klantenservice (010) 282 60 00
www.thuiszorgrotterdam.nl
VraagWijzer Pernis van Stichting Welzijn Hoogvliet
Voor informatie en verwijzing op gebied van wonen, zorg en welzijn: Wijkservicecentrum,
G..A.Soetemanweg 25, 3195 TC Pernis, tel: 472 28 09
Email: a.vanderschee@welzijnhoogvliet.nl
Spreekuren: zie de Wijkpost

