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KERKDIENSTEN

Zondag 14 juni 2009
___________________________________________
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Viering Heilig Avondmaal
18.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. L.J. Hoogwerf
Avonddienst : dhr. B. Ruizeveld de Winter

Organist
dhr. A. den Ouden
dhr. A. Stortenbeker

Ambtsdrager van ontvangst: dhr. R. van der Leeden / dhr. H. van Heijst
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. J.H. Koole
Oppasdienst : Nel van der Stoep en Esther de Laat
Zondagsschool: Groep 1
- Siska Verheij
Groep 2 en 3 - Anneke Bruinse en Jessica den Uijl
Peuterzondagsschool: Christine Roobol
Zondag 21 juni 2009
____________________________________________
09.30 uur : kandidaat A.L. Kornaat te Klundert
18.30 uur : ds. E. van Rooijen te Bleiswijk
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. B. Ruizeveld de Winter
Avonddienst : dhr. R. van der Leeden

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

Ambtsdrager van ontvangst: dhr. L.J. Hoogwerf / mw. A. Keemink
Collecte
: Werelddiaconaat Kerkinactie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. R. van Hoog
Oppasdienst : Heleen Verschoor en Pauline Hout
- Janny Verheij
Zondagsschool: Groep 1
Groep 2 en 3 - Jannette Molendijk en Kees-Jan Koster
Peuterzondagsschool: Marleen den Ouden en Johan Molendijk

BIJBELROOSTER

zo
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14 juni
15 juni
16 juni
17 juni
18 juni
19 juni
20 juni

Marcus
Romeinen
Romeinen
Romeinen
Romeinen
Romeinen
Romeinen

5: 35 - 43
9: 1 - 13
9: 14 - 29
9: 30 - 10: 13
10: 14 - 21
11: 1 - 6
11: 7 - 24
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21 juni
22 juni
23 juni
24 juni
25 juni
26 juni
27 juni

Romeinen
Marcus
Marcus
Marcus
1 Koningen
1 Koningen
1 Koningen

11: 25 - 36
6: 1 - 6
6: 7 - 13
6: 14 - 29
18: 1 - 15
18: 16 - 29
18: 30 - 46
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Meditatie
“Belijden is lijden…”
1 Korinthe 12:20-26
De zondag na Pinksteren heet niet voor niets de zondag van de lijdende kerk. Want wie belijdt en
dat gebeurt op en vanaf de Pinksterdag, zal ook moeten lijden.
“Open Doors”, de stichting die zich inzet voor vervolgde christenen heeft zo’n 20 jaar geleden
uitgerekend deze zondag déze naam willen geven om daarmee de aandacht te richten op de meer
dan 100 miljoen gelovigen die op dit moment in de wereld vervolgd worden om der wille van
hun belijdenis van Jezus Christus.
Dit onvoorstelbare hoge aantal is nog altijd een aantal-bij-benadering, want er zijn onder de
vervolgden ook velen waarvan wij het niet weten, omdat zij wel in Jezus geloven, maar er niet
voor durven uitkomen. Mogelijk zijn het er dus nog veel meer…!
Een aantal vragen hierbij aan ons die iedere zondag vrij bij elkaar kunnen komen:
Bent u hiervan op de hoogte en wilt u hiervan weten?
Denkt u wel eens aan deze mensen?
Spelen deze mensen een rol in uw gebeden en doet u wel eens iets voor hen?
Of is dit massale lijden van de gemeente een ver-van-m’n-bed-‘show’, waar we liever niet aan
denken?
De plaatselijke gemeente van Jezus Christus belijdt dat zij behoort tot die ene algemene
christelijke kerk en dat zij samen het lichaam van Christus vormen, waarvoor geldt: als één lid
lijdt, lijden alle leden mee…100 miljoen of meer van onze broeders en zusters, van onze armen en
benen of ogen en oren lijden. Lijden wij mee?
Vergelijk het eens met uw of mijn gang naar het ziekenhuis voor een ernstige operatie, waarvan we
niet weten hoe (evt. of) wij daaruit komen.
U moet gaan en er is geen mens die ook maar even aan u denkt, er naar vraagt, een kaartje stuurt of
voor u bidt…Hoe zou u dat ervaren?
De lijdende kerk vraagt om uw gebed, niet alleen om voor hen te bidden, maar ook om met hen te
bidden, dwz. te weten wat nodig is te bidden.
Zij vraagt bijv. niet om van de vervolging verlost te worden, zij vraagt wel in de vervolging
volharding te mogen ontvangen, zij vraagt niet om bevrijding van onderdrukkende regiems, zij
vraagt wel om moed temidden van die regiems Jezus Naam te kunnen blijven belijden enz.
De lijdende kerk vraagt om bemoediging in de vorm van kaarten en brieven, waarin u uw
medeleven betuigt, de lijdende kerk vraagt ook of u bereid bent van haar te leren wat het betekent
Christus te belijden en wil u zelfs in en door haar lijden bemoedigen...
Zoals we gevraagd worden biddend en schrijvend mee te leven met onze zieken, zo vraagt de
lijdende kerk uw en mijn betrokkenheid.
Eén telefoontje naar “Open Doors” en u ontvangt genoeg informatiemateriaal om uw meeleven
biddender- en schrijvenderwijs tot uitdrukking te kunnen brengen (0341465040,
www.opendoors.nl) en aldus te leren dat waar één lid lijdt anderen meelijden.
En soms ook horen we dat iemand ten gevolge van een massale schrijfactie bijv. niet is veroordeeld, maar is vrijgelaten. Op zo’n moment delen we ook in de vreugde!
De Heilige Geest die op het Pinksterfeest is uitgestort verbindt ons als lichaam van Christus op
aarde met al onze ledematen, in het bijzonder met hen die onder vervolging leven!
Wij leren van hen wat belijden voor consequenties kan hebben, wij leren van hun moed en hopelijk
inspireren zij ons duidelijker te laten zien wat wij belijden en wellicht ook helpen zij ons bereid te
zijn daar ook een prijs voor te willen betalen…
Eén van de nieuwe lidmaten van onze gemeente heeft daar op Pinksteren iets van verteld…!
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GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
Op 14 juni mevr. J. van Gaans-Bakker (Schuytstr. 84).
Op 16 juni dhr. A. Bijl (G.A. Soetemanweg 51d).
Op 18 juni dhr. H. de Bruin (Burg. van Esstr. 83).
Op 19 juni mevr. E.G. Ruizendaal-Leijdekkers (Havenlicht 103).
Op 20 juni dhr. L. Farenhout (Burg. Beyenstr. 30).
Op 21 juni mevr. C. Alberda (Van Byemontsingel 38).
Op 22 juni mevr. A.van Viegen-van Doorn (G.A. Soetemanweg 57c) en mevr. I. MoretBastemeijer (Van Drimmelenstr. 17).
Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag en een gezegend jaar toegewenst!
‘Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.
al moet ik door de engten gaan
waar mij de dood zal drijvenals God mij leidt
ken ik de tijd
van duisternis verdragen:
ik zal zijn licht zien dagen’
Gez. 432:3
Jubilea
Op 17 juni hopen Dhr. A. Bijl en Mevr. B.A.Bijl-van ’t Sant (G.A. Soetemanweg 51d)
55 jaar getrouwd te zijn.
Op 24 juni hopen Dhr. J. Konijnenburg en Mevr. H. Konijnenburg-van Engelenburg
(Murraystr. 71) 45 jaar getrouwd te zijn.
Vanaf deze plaats willen wij hen van harte feliciteren en Gods zegen toe bidden!
Bloemen
Op Pinksteren (31 mei) gingen de bloemen naar mevr. Koert-van der Pol (Havenlicht 102) en naar
Marco Vijfwinkel (Ring 134).
Voor 7 juni werden ze bezorgd bij mevr. R. Hordijk (Havenlicht 114), bij mevr. P.J. Grinwis
(Ozingastr. 52) en bij mevr. Ketting-Berkhout (Burg. van Esstr. 66).
Zieken
In het Ikazia ligt: Mevr.Nieuwpoort-Zeeman (Vermaetweg 20).
Haar en allen die thuis ziek of herstellende zijn wensen wij sterkte 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

Zorghotel Hannie Dekhuizen Rotterdam
Afd. Maashaven Boei, Charloisse Lagedijk 951a, 3084 LD Rotterdam
Dhr. L. van der Steenhoven
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!
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Giften
Via Ds. Lavooij 1x €5 en 5x €10 voor de kerk!
Bedankt!
Bij de diensten
We blikken terug op een indrukwekkende Pinksterdienst, waarin drie mensen in het midden van de
gemeente belijdenis van het geloof hebben afgelegd en waarin zij dat ook in een persoonlijk
getuigenis hebben toegelicht.
Pinksteren is ook een getuigenisfeest, waarin mensen bekendmaken dat Jezus hun hart geraakt
heeft!
Na de dienst genoten we van het mooie weer in de pastorietuin en bij dezen wil ik ook de
koffiezetsters danken voor het vele werk dat zij verzet hebben om zo velen van koffie, thee en
limonade te voorzien.
Welkom Chris, Teun en Faa-iza in de kring van de gemeente die komende zondag zich ook rond
de avondmaalstafel voegt, waaraan zij door de Heer der kerk genodigd is om de gemeenschap met
Hem te oefenen, teneinde nauwer met Hem te wandelen.
In de voorbereiding denken we aan Hem (en danken we Hem) die Zijn leven voor ons heeft
gegeven en bedenken we ook waarom dat moest, zodat we ons ook verootmoedigen!
Bovendien worden we ook als gemeenteleden nauwer met elkaar verbonden in vergevingsgezindheid en het dragen van elkanders lasten en lastigheden.
Tevens zien we met groeiend verlangen uit naar de toekomst van de Here, opdat we spoedig met
Hem verenigd mogen zijn. Dat er mede door de Tafel van het Verbond verbondenheid mag
groeien in geloof en gemeenschap.
Op 28 juni zal in de morgendienst het “Speelmankoor”zingen en zal de preek gaan over de tekst
“breng mij een speelman” (waar staat dat? Ik zeg het niet, maar de concordantie op de Statenvertaling kan u verder helpen ).
We hopen op een muzikale, feestelijke en goede dienst!
Gemeenteavond
Op 17 juni vindt weer een gemeenteavond plaats, waarin we nadenken zullen over gemeente-zijn
vandaag en morgen, o.l.v. Martin de Groot, onze missionaire opbouwwerker.
Jong en oud zijn van harte welkom met hem mee te denken.
Onderwerpen van gesprek zijn o.a. de Moeder -en Dochterkerk en hoe die zich tot elkaar
verhouden, de avonddiensten (hoe lang nog?), de erediensten en de positie van de kinderen daarin
en natuurlijk kunt óók u uw zegje doen over het reilen en zeilen van uw gemeente.
Aanvang 20.00 uur in Rehoboth.
Actueel
In Biddinghuizen, waar met Pinksteren een opwekkingsweekend gehouden werd, was het zo vol
dat er met tellen gestopt moest worden. Meer dan 50.000 mensen kwamen bijeen om te gedenken
en te vieren dat Jezus leeft en wij met Hem nu Zijn Geest harten in vuur en vlam zet.
Spreuken
Over de Heilige Geest en geestelijk leven:
- Christus heeft geen opvolgers, tenzij dan de Heilige Geest (O. Noordmans)
- Wie het met zichzelf eens is geworden, heeft opgehouden een geestelijk leven te leiden
( J.Greshoff )
- Het mag in het zakenleven een groot ideaal zijn ‘om voor jezelf te beginnen’, in het geestelijk
leven is dit juist de zonde (Elderenbosch)
Pastorieklanken
Pats, daar lag ik, bloedend in de tuin achter de schuur, waar ik met m’n hoofd tegen een zinken
golfplaat was gestoten in een poging een klein musje uit de bek van Ronja te houden, die daar
zojuist had ingezeten en er door onze kreten even uit was bevrijd.
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Niet omhoog, maar omlaag kijkend hoe het musje onder de houtlaag was gevlucht, realiseerde ik
me nu hardhandig dat er stevige golfplaten op lagen die een paar bliksemschichten op m’n
voorhoofd graveerden. Die zullen er nog wel even zitten (bedekt door mooie pleisters), maar ik
vertel het hier, omdat zo langzamerhand ik dit verhaal al eindeloos aan ieder heb moeten uitleggen.
Zo werd een tot dan toe ontspannen 2e Pinksterdag ruw onderbroken.
Nu de zomer zich zo af en toe laat zien en bemerken, heeft de eerste duik in de aloude nieuwe
Maas al weer een keer plaatsgevonden. Zelfs de kleine teckel liet zich niet onbetuigd toen hij de
familie zag spetteren en luid piepend stormde zij van het basalt naar de zwemmers toe en draaide
een paar rondjes om ons heen. Ook de racefiets is uit het garagestof geklopt om een rondje RhoonHoogvliet te trekken en verder zal ik a.s. maandagavond als vader tegen mijn zoon de stoute
(voetbal)schoenen aantrekken om hem op het voetbalveld te laten zien hoe je een bal hanteren
moet... (of zal hij dat mij leren?). Kortom, we doen er alles aan om enigszins in beweging te
blijven en dusdoende de conditie op peil te houden en het cholesterolgehalte laag!
Maar in de tuin blijf ik op m’n hoede!

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Dinsdag
Maandag
Dinsdag

16 juni
22 juni
23 juni

Diaconie
Kerkrentmeesters
Kerkenraad

Consistoriekamer
Consistoriekamer
Consistoriekamer

19.30 uur
19.45 uur
19.30 uur

KERKELIJKE ADMINISTRATIE

Uit onze gemeente is vertrokken:
- de heer M.C. van Hengel, Uiterdijk 179, naar Berkel en Rodenrijs
In onze gemeente zijn nieuw binnengekomen:
- mevrouw C. van de Ruit, Vermaetweg 6, vanuit Capelle aan den IJssel
- mevrouw M.E.I. van Linschoten, Schuytstraat 95, vanuit het buitenland
- de heer H.J. Dees, Ring 549, vanuit Rotterdam
Binnen onze gemeente zijn verhuisd:
- mevrouw M. van Stekelenburg, Verheulstraat 16 naar Schuytstraat 105
- mevrouw A. Koert-van der Pol, G.A. Soetemanweg 53C, naar “Het Havenlicht”
- mevrouw A. Kievit, Murraystraat 84, naar Boonstraat 30

Fonds Inwendige Zending
De opbrengst van de deurcollecten van 1e Pinksterdag welke bestemd waren voor het Fonds
Inwendige Zending hebben € 305,30 opgebracht.
Alle gevers en geefsters hartelijk dank!

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Nalatenschap
Met dankbaarheid delen wij u mee dat we uit de nalatenschap van de heer J.J.C. Koster als medeerfgenaam mochten ontvangen € 92.296,97.
Het bedrag zal aan het vermogen worden toegevoegd en als dat nodig is op een goede manier
besteed worden.
Uw college van kerkrentmeesters
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U weet dat organist A. den Ouden op 10 mei jl. gehuldigd is. Na de morgendienst mochten wij
hem een onderscheiding opspelden: het beeldmerk van deze vereniging.
Het meest opvallende in dit beeldmerk is de verhouding tussen de rand en het midden. Het midden
laat - in gestileerde vorm - twee kerkgebouwen zien. Zij symboliseren de Protestantse Kerk in
Nederland en haar vele gemeenten. In die gemeenten wordt het Woord verkondigd. Daardoor
weten mensen zich aangesproken.
Arie den Ouden heeft daarbij een belangrijke rol vervuld, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn:
30 jaar organist in onze gemeente.
Maar dat is nog niet alles. Begonnen als jeugdouderling, voorzitter van de commissie Pernisse
Koren Kerstconcert, begeleider van het kinderkoortje en 8 jaar kerkrentmeester.
Het aan hem uitgereikte onderscheidingsteken geeft uitdrukking aan het werk dat hij tot opbouw
van de gemeente heeft willen en kunnen verrichten.
Wij zijn de Heer van de kerk dankbaar voor wat Arie in de jarenlange betrokkenheid voor onze
gemeente gedaan heeft en hopen dat hij dit nog vele jaren met vreugde en in gezondheid mag
voortzetten.

Uw kerkrentmeesters,
C. Hoogwerf

Opbrengst offerblokken mei 2009
3–5
€ 174,22
bonnen: €
10 – 5
€ 173,00
€
17 – 5
€ 143,71
€
21 – 5
€ 55,85
€
24 – 5
€ 171,48
€
31 – 5
€ 212,65
€
€ 930,91 waarvan: 15x € 5,€
Bonnen
€ 461,60
6x € 10,TOTAAL
€ 1392,51
4x € 20,=======
3x € 50,7

83,30
85,50
83,90
37,80
84,00
87,10
461,60

DIACONIE

Collecte Heilig Avondmaal
De collecte tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op 14 juni is bestemd voor Open Doors.
Open Doors steunt christenen die wonen in landen waar zij vanwege hun geloof worden vervolgd
of verdrukt. Dat houdt onder meer in het brengen van bijbels en bijbelse lectuur naar landen die
daarvoor gesloten zijn, het geven van bijbelse training in landen waar dat heel moeilijk of
verboden is, en het verlenen van sociale hulp b.v. voor slachtoffers van vervolging. We bevelen de
collecte van harte bij u aan.
Heilig Avondmaal in het Havenlicht
Op donderdag 18 juni is er Heilig Avondmaal in het Havenlicht.
Ds. C.E. Lavooij hoopt voor te gaan en de dienst begint om 14.30 uur. De collecte in deze dienst is
bestemd voor Open Doors. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Wij wensen u een goede maar bovenal gezegende dienst toe.
De diaconie
Diaconiecollecte
De diaconiecollecte van 21 juni is bestemd voor het medisch werk van Kerk in Actie. Centraal
staat het land Kenia. Meer dan twee miljoen Kenianen hebben hiv/aids. Er is een kans van veertig
procent dat hun kinderen het ook krijgen: bij de geboorte, of later via borstvoeding. De christelijke
organisatie CHAK doet er alles aan om moeder-kindinfecties bij de bevalling en via borstvoeding
te voorkomen. Daarom traint CHAK verpleegkundigen en zorgt voor de juiste medicijnen en
apparatuur. Als moeders de juiste medicijnen krijgen en voorzorgsmaatregelen treffen bij de
borstvoeding, dragen ze het virus niet over. Het project om besmetting van moeder op kind te
voorkomen draait nu in dertig ziekenhuizen, maar CHAK wil het programma in nog meer
ziekenhuizen in gaan voeren. Helpt u mee om dit mogelijk te maken? De collecte wordt van harte
aanbevolen.

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst
Verantwoording giften over de maand mei 2009.
Ontvangen via mevrouw A. Pons 1x €5,=
Ontvangen via Anke Keemink
1x €5,=
Zelf heb ik ontvangen
2x €5,=
Alle gevers weer hartelijk dank!
Aukje Koole

H.V.G. “Wees een zegen”
Nu we onze laatste verenigingsavond hebben gehouden voor de zomerstop, willen wij als bestuur u
een goede tijd wensen en hopen dat u op donderdag 10 september weer aanwezig bent op onze
eerste verenigingsavond na de zomervakantie.
We gaan natuurlijk nog wel met ons jaarlijks dagreisje op donderdag 25 juni.
We vertrekken om 8.30 uur vanaf het politiebureau en hopen tussen 18.00 en 18.30 uur weer terug
te zijn. We hopen op een fijne dag samen.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Jannie Meijboom-van der Steen
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JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 14 juni
en 21 juni

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

Maandag 15 juni
en 22 juni

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Maandag 15 juni
en 22 juni

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

OVERIGE MEDEDELINGEN

Bedankje
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele bloemen, kaarten en
felicitaties ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijksjubileum.
Diny en Kees Boele
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis
Kerkgebouw
Ring 1, tel: 472 27 59
Koster: dhr C. van der Stoep
tel: 416 44 33

Predikant
ds C.E. Lavooij
Ring 21, 3195 XB Pernis
Pernis
tel. 416 17 24

Rehoboth
tel: 416 41 25
Ozingastraat 73,3195 SK Pernis
beheerder: mw. B. de Laat-Spruijt
tel: 472 05 78
Diaconie
Bankrek.nr.: 3532.02.584
Postgiro: 39.29.35

http://www.hervormdpernis.nl
Scriba
dhr R. v.d. Leeden
Van Zyll de Jongstr. 96, 3195 TP
tel: 472 03 52

Bovenzaal Rehoboth
tel: 416 36 49
Ozingastraat 73, 3195 SK Pernis
beheerder: mw. W.G. de Ronde-van der Toolen
tel: 416 50 17

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)
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.
Spreekuren: zie de Wijkpost.______________
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