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KERKDIENSTEN

Zondag 27 september 2009
09.30 uur : ds. H. Mast te Ter Heijde
18.30 uur : ds. T.J. Smink te Nieuwerkerk

__________________________________________

Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. M. Roobol
Avonddienst : dhr. M. Roobol

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

Ambtsdrager van ontvangst: dhr. J. van der Tak / mw. A. Keemink
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Deurcollecte : Fonds Inwendige Zending
Kerkauto
: dhr. B. van Dijk
Oppasdienst : Ineke Koert en Lianne Hout
Zondagsschool: Groep 1
- Petra Sekeris en Janny Verheij
Groep 2
- Jannette Molendijk en Jolien Roobol

Zondag 4 oktober 2009
___________________________________________
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Israëlzondag
14.30 uur : herdenkingsdienst 125 jaar Christelijk Onderwijs in Pernis
18.30 uur : ds. M.D. van der Giessen te Amersfoort
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. L.J. Hoogwerf
Avonddienst : mw. J. Groeneweg-van der Steen

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

Ambtsdrager van ontvangst: mw. A. Pons / dhr. H.J. Verheij
Collecte
: ochtend: Kerk en Israël/Kerkrentmeesters; avond: Diaconie/Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. H. Kruithof
Oppasdienst : Connie Ruizeveld de Winter en Aukje Koole
- Siska Verheij en Lianne Hout
Zondagsschool: Groep 1
Groep 2
- Jessica den Uijl en Anneke Bruinse

BIJBELROOSTER
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28 september
29 september
30 september
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2 oktober
3 oktober

2 Koningen
Leviticus
2 Koningen
2 Koningen
Deuteronomium
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Leviticus
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4 oktober
5 oktober
6 oktober
7 oktober
8 oktober
9 oktober
10 oktober

Marcus
Marcus
Marcus
Marcus
Marcus
Psalm
Deuteronomium
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12: 5 - 22
23: 26 - 32
13: 1 - 9
13: 10 - 21
4: 44 - 5: 10
5: 11 - 21
23: 33 - 44
10: 1 - 12
10: 13 - 22
10: 23 - 31
10: 32 - 45
10: 46 - 52
119:121- 128
5: 22 - 33

Meditatie
“Rosh Hasjana en Jom Kippoer”
(Lucas 18: 9-14)
In de avond van 18 op 19 sept. is het Joodse nieuwe jaar begonnen: Rosh Hasjana (letterlijk ‘het
hoofd van het jaar’), dat ook wel het ‘feest van de Bazuinen’ wordt genoemd.
Er wordt namelijk op de sjofar (de ramshoorn) geblazen.
In Lev. 23 kunnen we lezen dat dit feest gevierd moet worden.
In de Joodse traditie heeft dit feest de betekenis gekregen van een dag des oordeels, waarin de
boeken opengaan, waarin onze daden staan opgetekend en waarover God een oordeel zal vellen. In
de tien dagen die volgen is het de bedoeling dat het volk haar zonden overdenkt, die betreurt en
belijdt, waar mogelijk herstelt en gelooft dat door dit te doen God hen genadig zal zijn. Een
jaarlijkse APK-keuring van de ziel!
De wens wordt dezer dagen uitgesproken dat men na oprecht zelfonderzoek ingeschreven zal
worden voor een goed en zoet jaar, ten teken waarvan men een appel in de honing doopt.
Kortom, het nieuwe jaar en de eerste tien dagen ervan zijn een grondige bezinning op het leven
voor Gods aangezicht en worden daarom ook wel ‘de geduchte dagen’ genoemd, die afgesloten
worden op Jom Kippoer (Grote Verzoendag), dat een 25 urige vastendag is, waarin noch gegeten
noch gedronken mag worden en waarbij schuldbelijdenis van mensen en verzoening door God
plaatsvinden.
Oudtijds werden daarbij ook offers gebracht en werd de ‘zondebok’ beladen met de zonden van het
volk de woestijn ingestuurd en van een rots in de diepte geworpen. Verzoening van schuld vereist
een plaatsvervangend (dieren) offer.
In het Nieuwe Testament verwijst de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar naar deze
Tiendaagse.
De Farizeeër, zo blijkt, hoeft niet verzoend te worden, is dik tevreden met zichzelf en somt voorin
de synagoge al zijn goede werken op.
De tollenaar slaat zichzelf op de borst, ten teken van (be)rouw, staat achterin de synagoge en weet
zichzelf een zondaar die genade nodig heeft.
In hem wordt de mens getekend die God zoekt in deze dagen, een berouwvol schepsel dat beseft
dat hij voor God niet kan bestaan en die pleit enkel op Gods genade. Hij brengt het offer van een
gebroken hart en een verslagen geest. En dat is God welgevallig!
Daarom zegt Jezus ook dat hij gerechtvaardigd heenging (voor een goed en zoet jaar zou worden
ingeschreven) i.t.t. de ander die zichzelf al gerechtvaardigd had!
Ieder begin van het jaar vindt er een (voor)laatste oordeel plaats, ieder nieuw jaar schudt de sjofar
de gelovigen wakker om in te keren in zichzelf, om te keren tot God en zich af te keren van
datgene waarmee de Schepper onteerd is.
De mens wordt op z’n plaats gezet en Gods genade krijgt alle eer.
Een goed begin van een nieuw jaar, zou ik zeggen en ik zou wensen dat we hiervan iets mee
zouden nemen.
Bijvoorbeeld de gedachte dat we in Gods huis geen recht hebben op een eigen plaats…, maar dat
we dankbaar zijn dat ons van Hogerhand nog een plaats vergund is.
Wij hebben geen rechten, naar Gods rechtvaardig oordeel zou de hel de enig rechtmatige plaats
zijn die ons zou moeten worden toegemeten.
Dat dit toch niet het geval is, danken wij aan de zondebok Jezus die de woestijn ingestuurd en van
de rots Golgotha is gestort om die hellevaart over te nemen om er een hemelvaart van te maken.
Opdat wij met die tollenaar bescheiden over onszelf dankbaar zijn over de plaats die God ons
toekent in Zijn huis hier en Zijn eeuwig huis elders!
Overigens, onze vijf voorbereidingszondagen op het Heilig Avondmaal hebben trekken van
diezelfde bezinning.
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GEMEENTEBERICHTEN

In Memoriam
Maandag 14 september is er een einde gekomen aan het aardse leven van Maarten Verschoor.
Hij is 91 jaar geworden en woonde sinds een jaar in het Havenlicht.
Op vrijdag 18 september is hij, na een rouwdienst gehouden te hebben in de Hervormde kerk, op
de Algemene Begraafplaats aan de schoot der aarde toevertrouwd tot de dag van de opstanding,
waarop Jezus terugkeert naar de aarde en ook de gestorvenen nieuwe lichamen zullen ontvangen.
De laatste jaren heeft Maarten regelmatig in het ziekenhuis gelegen vanwege zijn slechte longen en
op zijn kamertje in het Havenlicht was hij de laatste maanden permanent aangesloten op
beademingsapparatuur die zijn bewegingsvrijheid sterk beperkten.
Maarten kwam oorspronkelijk uit Rhoon en door zijn huwelijk met Antje Bastemeijer is hij in
Pernis terecht gekomen. Praktisch zijn hele arbeidzame bestaan heeft hij bij de Shell gewerkt als
metaaltechnicus.
Op jonge leeftijd (48 jaar) verloor hij zijn vrouw en moest alleen verder. Een hard gelag, dat
verwerkt moest worden. Gelukkig heeft hij in het herfsttij van zijn leven nog een goede
levenspartner gevonden in Sjaan den Ouden, met wie hij nog 16 jaar veel vreugde heeft mogen
beleven.
Maarten was voor veel mensen een vrolijke man met een gulle lach. Hij hield van gezelligheid,
van mensen om zich heen en zijn gastvrijheid was hartverwarmend. Je voelde je snel bij hem thuis.
Opvallend was ook dat altijd pico bello gekleed ging, waardoor hij de bijnaam “de baron” had in
ons dorp. Maar dan niet een baron die het hoog in de bol had, maar eerder een levensgenieter die
genoot van wat de Prediker het ‘kleine’ geluk noemde dat ons bij al ons zwoegen op aarde als een
genade van God ten deel valt: brood en wijn, witte kleren, olie op het hoofd en de vrouw genieten
die je liefhebt.
Daarbij hoorde voor Maarten ook zijn brommer, waarop hij tot op hoge leeftijd reed !
Daarnaast groeide hij in zijn laatste jaren ook in geloof, steeds meer ging de bijbel voor hem leven,
zong hij samen met Sjaan en bezochten zij waar mogelijk de diensten in het Havenlicht.
Ook dat andere brood Jezus Christus voedde hem, kreeg hij nodig en verheugde zijn hart.
Dat gaf hem ook kracht toen zijn uiterlijke mens steeds meer verviel! In dat geloof is hij gestorven
en hebben wij hem teruggegeven aan Hem die hem 91 jaar geleden ons geschonken heeft.
En laat het ons een troost zijn dat wie sterft in de Here erft, erfgenaam is van het eeuwige leven dat
het levensbrood Christus ons door Zijn dood heen verworven heeft.
Wij bevelen Sjaan den Ouden, de kinderen en de verdere familie in uw voorbede aan!
Jarigen
Op 26 sept. dhr. D. Berkhout (Uiterdijk 165).
Op 27 sept. dhr. C. Berkhout (Velsenaerstr. 17).
Op 28 sept. mevr. G. Muizer-den Ouden (Madroelstr. 50) en dhr. M. Sijtsma (Vermaetweg 32).
Op 30 sept. 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. J.E.A. Hoornweg-Krijger (Havenlicht 102) en mevr. A. Koopman-de Graaf
(Verheulstr. 60) en dhr. A. Verschoor (Schout Eeuwoutstr. 24).
Op 6 okt. mevr. I.K. van Wingerden-Hordijk (Murraystr. 28).
Op 8 okt. mevr. J. Boender-den Ouden (Havenlicht 107)en mevr. M. Oorebeek-Haak
(Van Drimmelenstr. 24) en dhr. W.C. Hordijk (G.A. Soetemanweg 57g).
Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!
“Zoals de Christus is verrezen
door ’s Vaders heerlijke overmacht
zo zijn ook wij aan ’t licht gebracht
om nieuw te leven, zonder vrezen,
nu en na dezen”.
Gez. 87: 5
4

Jubilea
Op 7 okt. zijn Dhr. L. van der Steenhoven en Mevr. B. van der Steenhoven-Verschoor
(Pastoriedijk 66c) 50 jaar in de echt verbonden. Wij willen hen vanaf deze plaats daarmee hartelijk
feliciteren!
Bloemen
Op 13 sept. gingen zij als groet van de gemeente naar mevr. Van Son-Meulemans (Pastoriedijk
148), dhr. Van Opstal (Burg. Verduynstr. 36) en naar mevr.W. van Wijnen-Kooi
(Havenlicht 014).
Op 20 sept. vlogen zij naar mevr. M.E. ’t Hart-Schouten (Burg. Beyenstr. 57), mevr. J. Gort-van
der Steen (Corneliahof 33) en naar mevr. Ruizeveld de Winter-Keemink (Pastoriedjk 392).
Zieken
In het Ikazia: mevr. W. van Wijnen-Kooi (Havenlicht 014).
Overgeplaatst uit het Ikazia naar hospice Cadenza: mevr. L. Molendijk-’t Hart.
In het Ruwaard: mevr. A. Hoogwerf-’t Hart (Eline Verestr. 63, Hoogvliet).
Zij en allen die thuis ziek, bezig met kuren of herstellende zijn wensen wij bijzondere sterkte toe
en Gods onmisbare bijstand en zorg.
Verpleegtehuizen
Verpleeghuis De Breede Vliet
Dhr. L.W. Sjouw
Dhr. D. Sjouw
Dhr. P. Molendijk
Dhr. P.H. van Hengel
Dhr. L. van der Steenhoven

Verpleeghuis Sonneburgh
Mevr. P. Baas-van der Ent
Mevr. J. Pronk-Spaans
Mevr. C.M. de Vries-Verschoor
Dhr. S. Vermeer

Antonius IJsselmonde
Mevr. M. van der Steen-van Bokkem

Elf Ranken Barendrecht
Mevr. P. Mastenbroek

Meeuwenhof Hoogvliet
Dhr. P. van Rossen

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

“Cadenza”, Oosterhagen 239, 3078 CL Rotterdam
Mevr. L. Molendijk-´t Hart
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!

Giften
Via Ds.Lavooij 1x €5 en 1x €10.
Via de scriba 1x €150.
Alle giften zijn voor de kerk.
Allen hartelijk dank!
Bij de diensten
De eerste zondag van oktober is het Israël-zondag, waarin wij gedenken dat wij onopgeefbaar
verbonden als kerk zijn verbonden met Gods oude Bondsvolk, dat Hij als een Trouwe echtgenoot
nimmer prijsgeeft, hoe ook de bruid zich gedraagt. Dat mag ook een troost voor de gemeente zijn,
die telkens weer beschaamd wordt door de trouw van haar Heer tegenover zoveel ontrouw
onzerzijds!
In de middag zal er om 14.30 uur een dienst zijn, waarin herdacht wordt dat er 125 christelijk
onderwijs in Pernis gegeven is. De hele week staat al in dienst van allerlei activiteiten en
ontmoetingen van oud-leerlingen en we hopen dit alles af te sluiten met een gezamenlijke eredienst
in onze kerk.
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Wanneer het christelijk onderwijs u ter harte gaat, zult u deze dankdienst willen meemaken.
Tegelijk willen we in deze dienst ook vooruitzien en bidden om de voortgang van en een zegen
over het christelijk onderwijs hier ter plaatse. Kerk, school en gezin immers vormen de
belangrijkste driepoot waarin het geloof in de gekruisigde en opgestane Here Jezus gestalte krijgt!
Belijdeniscatechese
Op Pinksteren hebben we kunnen horen en zien hoe 3 jonge mensen belijdenis van het geloof
hebben afgelegd.
Misschien dat hun geloofsgetuigenis bij jou of u iets heeft wakker gemaakt.
Misschien wel de vraag: waarom heb ik dat nog niet gedaan ?
Waarom heb ik me tot op dit moment niet of te weinig willen verdiepen in het christelijk geloof
om een verantwoorde keuze te maken ?
Misschien zou het goed en nodig zijn dat dit jaar wel te doen! Een belijdeniscatechese volgen om
over vragen van geloof en leven, van kerk en samenleving na te denken, mij te laten prikkelen en
uitdagen en me af te vragen of voor mij de tijd rijp is belijdenis te doen...
Overweeg het eens eerlijk, praat er eens over met God, met je ouders (en ouders u met hen), met je
vrienden en wees ook niet bang je dominee aan te schieten voor een vraag of een advies?
Denk niet dat je er te jong voor bent of te oud, maar wees ervan overtuigd dat de Here God
geïnteresseerd is in ieder mens en hem of haar wil helpen Hem beter te leren kennen.
En als je al gelooft dat Hij je heeft geschapen, geloof dan ook dat Hij weet wat het beste voor je is.
Ik zou het fantastisch vinden als er weer een groepje zou kunnen worden gevormd!
Groeigroepen
Inmiddels heeft mevr. T. Kruithof-Roobol haar huiskamer ter beschikking gesteld voor de
groeigroep. Daarvoor dank.
Nu nog iemand die samen met Dhr.A. Verschoor de groeigroep wil gaan leiden.
Vult u het briefje hieronder in en gooit u het door de bus van de pastorie, zodat we één of meerdere
groepen kunnen gaan formeren?
Naam, adres, telefoonnummer en avond van voorkeur opgeven!
Verkoop Israëlproducten
Heel concreet kunt u de verbondenheid met Israël tonen door producten te kopen uit het land om
daarmee de economie van het land te ondersteunen en dit temeer omdat er links en rechts gepleit
wordt op een boycot van Israëlproducten.
Laten wij daar niet aan meedoen en integendeel het volk dat leeft in het land van de belofte helpen.
Op woensdag 7 okt. bent u van 14.00 tot 19.00 uur welkom en op donderdag 8 oktober van 10.00
tot 17.00 in gebouw Rehoboth (JVR-zaal), Burg. van Esstr. 46 of Ozingastr. 73. U kunt van twee
kanten binnenkomen en daarmee wordt nog eens onderstreept hoe welkom u bent.
Zorg dat Aad en Janny van der Kuil, uw consulenten, geen product meer in de ‘schappen’
overhouden. Bij aankoop van €15 per klant krijgt u gratis aloë vera handcreme en dat is met de
winter voor de boeg hard nodig!
Interkerkelijke gebedskring
Op zaterdagavond 3 okt. komt om 19.30 de interkerkelijke gebedskring weer bijeen in de
consistoriekamer. We lezen de Bijbel, zingen een lied en bidden met elkaar om een zegen voor
kerk en dorp. Doet u ook mee ? Er is nog plaats in de consistoriekamer.
Huwelijksdienst
Behalve een mooie kerk was het een prachtige en blijde dienst, waarin Faa-iza en Teun elkaar hun
ja-woord gaven ten overstaan van God.
We lazen uit het bijbelboek Hooglied om te laten zien dat Gods liefde voor Zijn volk de
omvattende band mag zijn, waarin onze verbonden hecht gemaakt kunnen worden.
Nadien vertrokken wij naar de receptie in Oudewater en gelukkig dat sommigen een Tom-Tom bij
zich hadden …
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Gelukkig waren vele Pernissers mee afgereisd naar Schoonhoven om in het geluk van Teun en
Faa-iza te delen. Inmiddels wonen zij (tijdelijk) op de Nieuwedijk 11, een door oom en tante
beschikbare gestelde woning.
De zondag daarop vierden we nog na met koffie en iets lekkers in het buurthuis, waar ook vele
gemeenteleden aanwezig waren. Kortom, het was feest!
Actualiteit
Het was weer ouderwets bal in de Tweede Kamer na de troonrede. En nu maar hopen dat we wijs
door de crisis heen geloodst worden. Al zullen ook u en ik daar een steentje aan moeten bijdragen
door zonder klagen een stapje terug te doen, wanneer dat t.z.t. (in 2010/11) nodig mocht zijn.
Spreuken
Over het huwelijk:
- Vroeger trouwde je voor de kerk, later voor de wet en nu voor de video (Fons Jansen)
- Het beste wat een vader kan doen voor zijn kinderen, is hun moeder lief te hebben (anoniem)
- Menige man die verliefd is op het kuiltje in de wang, begaat de fout het hele meisje te trouwen
( Leabock )
Pastorieklanken
Met lede ogen zien wij de bebouwing oprukken vanaf de Van Zyll de Jongstraat, waar in snel
tempo een huizencomplex wordt opgetrokken. Geen vierkante meter mag onbenut blijven, maar
een mooie zonsondergang is nu van huis uit niet meer te zien.
Tegelijkertijd is aan de Pastoriestraat een karakteristiek huis afgebroken dat daar al jarenlang in
vervallen staat stond. Zo wordt Pernis van zijn verleden ontdaan en in een nieuw jasje gestoken.
Het is niet anders, maar soms stemt het mij een beetje weemoedig (op de wijze van dat kinderliedje …zo varen de scheepjes voorbij…).
Tegelijk zijn we blij dat er nieuwe huizen beschikbaar komen en er in de Pastoriestraat een huis zal
verrijzen voor mensen die dat nodig hebben.
We verheugen ons op het startweekend en zijn blij dat ook mijn ouders het tochtje door de havens
nog mee willen en kunnen maken.
Een hartelijke groet van de pastoriebewoners die gewoon allemaal netjes aan het werk zijn, hun
best doen op school enz….

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Maandag

5 oktober

Moderamen Diaconie

Consistoriekamer

19.00 uur

KERKENRAADSVERGADERING

Kort verslag van de kerkenraadvergadering, gehouden op dinsdag 23 juni 2009, om 19.30 uur in de
consistoriekamer.
Opening en toerusting.
Preses ds. C.E. Lavooij opent de vergadering, heet een ieder welkom en stelt voor gezang 252 te
zingen en gaat daarna voor in gebed. Vervolgens leest hij Marcus 10: 17-31.
Petrus vraagt aan Jezus wat de jongeling gedaan had, hij kon zijn bezittingen niet opgeven. De
discipelen hadden wel alles achtergelaten. Petrus denkt dat hij alles gegeven had; maar later bleek
dat niet te zijn toen hij Jezus verloochende door te zeggen dat hij Hem niet kende. Hoe goed de
jongeling ook leefde hij kon Jezus niet volgen. Wanneer de Heilige Geest is uitgestort is Petrus
niet bang meer en staat hij voor zijn zaak. Dit is de weg waarlangs het wel kan, eerst hebben ze
geprobeerd het zelf te doen. De les is dat iedere keer weer het werk van Jezus voorafgaand is aan
het werk wat Hij in ons doet.
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Appèl nominaal.
Zij die verhinderd zijn worden genoemd.
Zondagsschool.
Voorzitter van de zondagsschool de heer K-J Koster licht het bijgevoegde programma toe. De
eerste reactie van de vergadering is een goed plan, goed initiatief, verheugend, stap voorwaarts en
hoe organisatorisch? De volgende vragen / opmerkingen rijzen:
In het verleden was er al weinig tijd voor de zondagsschool, waarbij de ouders vaak moeten
wachten, nu is er nog minder tijd >> de zondagsschool begint eerder en het gemeente zijn is
belangrijker, je krijgt er meer voor terug.
Je bent de inloop kwijt >> kinderen zullen eerder moeten komen.
Wanneer vind het kindermoment plaats in de dienst, waarbij een speelse inleiding wordt gegeven
op de kindernevendienst. >> na het lied na votum en groet.
Hoe lang duurt het >> vijf minuten, er wordt een lied gezongen met de gemeente gevolgd door een
kort gesprekje.
De evaluatie vindt plaats in November 2009, in de laatste kerkenraadvergadering van dit jaar.
De kerkenraad gaat akkoord. Ds Lavooij stelt voor om de kindernevendienst bekend te maken op
school om ook andere kinderen te bereiken. De vergadering geeft de leiding van de zondagsschool
mee dat het plan goed ontvangen is en hoopt op een constructieve bijdrage aan de erediensten. Wij
wensen hen veel vreugde en succes toe.
Notulen-, actie- en besluitenlijst.
De notulen, actie- en besluitenlijst van de vergadering van 13 mei 2009 worden aan de orde
gesteld. De aanpassingen aangaande de actie- en besluitenlijst worden in de nieuwe lijsten
verwerkt. De notulen worden vastgesteld onder dankzegging aan ouderlingscriba R. van der
Leeden.
Ingekomen stukken.
De ingekomen stukken worden conform het voorstel van het moderamen behandeld.
Jaarrekeningen 2008 college van kerkrentmeesters en diaconie.
Allereerst licht penningmeester ouderling kerkrentmeester A. Pons de jaarrekening 2008 van het
college van kerkrentmeesters toe; de rekening geeft geen aanleiding tot vragen. Daarna licht
penningmeester diaken P. Pons de jaarrekening 2008 van de diaconie toe; ook hier is er geen
aanleiding tot vragen. Beide jaarrekeningen worden vastgesteld.
Mededelingen:
Moderamen:
Rooster van aftreden: het bijgevoegde rooster is ter informatie; de aftredende ambtsdragers worden
gevraagd om na de zomervakantie aan te geven of zij een volgende termijn aanvaarden of stoppen.
Breed moderamen overleg: ds Lavooij meldt dat er geen gezamenlijke Roemenië dienst komt met
de baptisten gemeente, daar dit een streekgemeente is en haar leden geen binding hebben met
Pernis. Wel zijn zij bereid tot verdere samenwerking.
Rond de kerkdiensten:
In de dienst van 5 juli nemen vier kinderen afscheid van de Zondagsschool. De dames J. Verheij
en H. Verschoor zullen spelen op de dwarsfluit. Na de dienst drinken we koffie in de pastorietuin.
Opening Winterwerk: het idee is om op de zaterdag in te schepen op de 'Zuiderzee' voor een
rondvaart door de haven. Daarna is er een eenvoudige maaltijd in Rehoboth. Zondags drinken we
koffie in het Havenlicht.
Diaconie:
Van de brief ontvangen van de Diaconale Missionaire Stuurgroep is niet veel van te begrijpen. Er
komt iemand langs om de brief toe te lichten, hiervoor wordt ook de Gereformeerde Kerk
uitgenodigd.
De diakenen J.H. Meijboom-van der Steen en B. Koert zijn naar de Heuvel geweest, bij een
voorlichtingsavond over het uitzetcentrum Zestienhoven. Ze kwamen er ontdaan vandaan.
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College van kerkrentmeesters:
Afgelopen maandag zijn twee aannemers langs geweest voor een offerte. Er zijn drie aannemers
aangeschreven, van één is niets vernomen. De werkploeg is klaar met haar werkzaamheden
rondom de verbouwing.
Evangelisatie:
Mevrouw C. Sekeris is gestopt als voorzitter en penningmeester, mevrouw J.A. van der Leeden van Wingerden neemt de taak van penningmeester over. De commissie is bezig met de
voorbereiding op de kindermiddag in de herfstvakantie.
Jeugdwerk:
Het bijgevoegde document "Jongerenwerk & Werkprogramma 2009/2010" wordt besproken en
toegelicht door jeugdouderling J. van der Tak.
Classis:
Het bijgevoegde verslag geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen.
Schriftelijke rondvraag.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de schriftelijke rondvraag.
Sluiting.
Ds. Lavooij gaat voor in dankgebed, dankt allen en sluit de vergadering om 22.45 uur.
VACATURES

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 8 september j.l is het rooster van aftreden besproken.
Twaalf ambtsdragers zijn per 31 december a.s aan het einde van hun eerste, tweede of derde
termijn.
Diaken J.H. Meijboom-van der Steen heeft drie termijnen zitting gehouden, de ouderlingen
J. Groeneweg-van der Steen, L.J. Hoogwerf en M. Roobol en diaken P. Pons hebben twee
termijnen gediend en zijn kerkordelijk niet herkiesbaar. Echter diaken J.H. Meijboom-van der
Steen en ouderling M. Roobol maken gebruik van ordinantie 3-7-5; dit betekent dat zij zitting in de
kerkenraad houden tot hun opvolgers zijn bevestigd, echter niet langer dan zes maanden.
De jeugdouderlingen A. Louwen en J. van der Tak, ouderling-kerkrentmeesters C. Hoogwerf, A.
Pons en G.C. Vogel en diakenen F. Bruinse en H. van der Stoep hebben één termijn gediend en
zijn kerkordelijk herkiesbaar.
Diaken H. van der Stoep heeft aangegeven zich herkiesbaar te stellen voor een tweede termijn.
De jeugdouderlingen A. Louwen en J. van der Tak, ouderling-kerkrentmeesters C. Hoogwerf, A.
Pons en G.C. Vogel en diaken F. Bruinse hebben te kennen gegeven om persoonlijke redenen zich
niet herkiesbaar te stellen.
De kerkenraad legt de volgende vacatures voor aan de gemeente (naast de reeds vier bestaande):
J. Groeneweg-van der Steen, wijkouderling: kerkordelijk niet herkiesbaar,
L.J. Hoogwerf, wijkouderling: kerkorderlijk niet herkiesbaar,
M. Roobol, wijkouderling: kerkordelijk niet herkiesbaar,
 ordinantie 3-7-5
A. Louwen, jeugdouderling, niet herkiesbaar,
J. van der Tak, jeugdouderling, niet herkiesbaar,
C. Hoogwerf, ouderling-kerkrentmeester: niet herkiesbaar,
A. Pons, ouderling-kerkrentmeester: niet herkiesbaar,
G.C. Vogel, ouderling-kerkrentmeester: niet herkiesbaar,
F. Bruinse, diaken: niet herkiesbaar,
J.H. Meijboom-van der Steen, diaken: kerkordelijk niet herkiesbaar,  ordinantie 3-7-5
P. Pons, diaken: kerkordelijk niet herkiesbaar,
H. van der Stoep, diaken, kerkordelijk herkiesbaar.
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Lidmaten kunnen kandidaten indienen, welke zijn ondertekend door tenminste tien lidmaten.
Op iedere kandidaatstelling dient aangeven te worden voor welk ambt een lidmaat kandidaat wordt
gesteld en voor welke vacature deze bedoeld is.
De kandidaten kunnen ingeleverd worden bij ouderlingscriba R. van der Leeden, Van Zyll de
Jongstraat 96.
Daar waar ambtsdragers kerkordelijk herkiesbaar zijn kan de gemeente tegenkandidaten indienen.
Indien er voor deze vacatures geen tegenkandidaten zijn dan verklaard de kerkenraad de zittende
ambtsdragers verkozen. Wordt een tegenkandidaat ingediend dan volgt er een verkiezing.
Naast de vier reeds bestaande vacatures komen er per einde jaar elf bij en het totaal komt daarbij
op vijftien! Om het werk van uw kerkenraad doorgang te kunnen laten vinden is het van groot
belang dat de open posities vervuld worden. Het consistorie heeft per einde jaar negen vacatures,
het college van kerkrentmeesters drie en de diaconie drie.
De werkdruk welke op de schouders van de ambtdragers rust wordt aanzienlijk groter, de
hoeveelheid werk blijft, moet echter naar alle waarschijnlijkheid gedaan worden door weer minder
personen. Wij doen een beroep op u om kandidaten aan te dragen of uzelf beschikbaar te stellen
om zitting te nemen in de kerkenraad. Wanneer u benaderd wordt vragen wij u een beroeping
serieus in overweging te nemen.
Van de vertrekkende ambtsdragers wordt op gepaste wijze afscheid genomen in een dienst aan het
begin van het volgende jaar en tijdens de eerste kerkenraadsvergadering in januari 2010.

Fonds Inwendige Zending
Zondag 27 september zal na afloop van beide diensten weer een deurcollecte worden gehouden
voor het Fonds Inwendige Zending. Nu reeds van harte aanbevolen

ZENDING

Zendingscollecte
De opbrengst van de collecte voor de zending welke op 23 augustus j.l. gehouden is, heeft
€ 416,78 opgeleverd. De opbrengst is bestemd voor het werk van de zending en wel voor het het
bijbelvertaalwerk voor de Krimtataren. Een kleine groep wetenschappers werkt hard aan een
bijbelvertaling. Veel Krimtataren zijn tijdens hun jarenlange ballingschap christen geworden. Ze
verlangen ernaar de bijbel te kunnen lezen in hun eigen taal.
De ZWO commissie dankt u allen zeer voor uw gulle gaven.

DIACONIE

Diaconiecollecte
De diaconiecollecte in de ochtenddienst van zondag 4 oktober staat in het teken van Israëlzondag.
Op deze zondag staat de Protestantse Kerk stil bij de onopgeefbare verbondenheid tussen Kerk en
Israël. Het programma Kerk & Israël ontwikkelt materialen waarbij de dialoog heel belangrijk is,
zoals de website Holyswitch. Een website waarop Israëlische en Palestijnse jongeren hun
gevoelens uiten en Nederlandse jongeren een kijkje krijgen in het leven van hun leeftijdsgenoten.
Hiernaast verschijnt elk kwartaal het blad: ‘Kerk & Israël onderweg’ én wordt toerusting verzorgd
van predikanten en theologiestudenten op het gebied van de relatie met het volk Israël. Om dit
werk voort te zetten is uw steun nodig. Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan.
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HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.G. “Wees een zegen”
Op donderdag 1 oktober hopen wij onze volgende verenigingsavond te hebben. Die avond komt
Remedia met als onderwerp: Een gezonde 2e jeugd.
Wij hopen dat u allen aanwezig kunt zijn.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Jannie Meijboom-van der Steen
Sociëteit voor ouderen
Woensdag 7 oktober houden we weer onze ouderenmiddag in gebouw Rehoboth.
Aanvang 14.00 uur. U bent allemaal van harte welkom.
Namens de leidsters,
Janny Bosloper

JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 27 september
en 4 oktober

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

Maandag 28 september
en 4 oktober

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Maandag 28 september
en 4 oktober

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

Jeugdwerk start weer!
De temperatuur is langzaam aan het dalen. Het wordt
kouder in ons land en dat betekent dat de herfst en winter
weer voor de deur staan. Het betekent ook dat het
jeugdwerk in onze gemeente weer zal starten of stiekem
al van start is gegaan. Hierbij een kort en bondig
overzicht van activiteiten.
We beginnen bij de zondagsschool. De zondagsschool
heeft dit jaar gekozen voor een wat andere opzet welke
als doel heeft de band met de gemeente verder te
versterken. Eén van de nieuwe elementen is ‘Job van Stoffelen’. U zult hem zeker gaan
tegenkomen in de morgendiensten. Het kinderkoor is ook weer gestart. Op maandagavond klinkt er
weer muziek uit de bovenzaal en wanneer de jonge kelen voldoende geoefend hebben dan zullen
we ze zeker weer een keer horen in een eredienst. Dat geldt ook voor ´Revival´ dat elke
maandagvond oefent en regelmatig te horen zal zijn in de erediensten. Kees-Jan Koster en Anneke
Louwen (kinderkoor) zijn aanspreekpunt voor de zondagschool en het kinderkoor.
Voor de oudste kinderen van de basisschool (groepen 7 en 8) start vanaf oktober 2009 weer de
startcatechisatie onder leiding van Carola Vink. Alle potentiële deelnemers/-sters worden nog
persoonlijk uitgenodigd. Carola zal dit jaar de catechisatie samen geven met Adrie Roobol. We
zijn dankbaar dat zij dit werk wil oppakken en Thea Kruithof wil vervangen.
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Thea zijn wij dankbaar voor haar inzet in de afgelopen jaren. Degenen die geïnteresseerd zijn in
het volgen van belijdeniscatechisatie kunnen hiervoor contact opnemen met ds. Lavooij.
Voor de tieners en jongeren starten weer twee clubs. CJC Time-Out is sinds enkele jaren een échte
Rock Solid club. Op vrijdagavond in de JVR zullen weer spannende Rock Solid avonden worden
georganiseerd, waar plezier hand in hand gaat met een heldere boodschap. Anneke Louwen is
aanspreekpunt voor Rock Solid. Naast Rock Solid is ook Reflex gestart, zeg maar de opvolger van
Youth Alpha en Devotion. Op zondagavond komen de jongeren bij elkaar in gebouw De Heuvel
om met elkaar te eten, te praten over het geloof en een gezellig samenzijn te hebben. Dit najaar
staat er voor Reflex ook een kampweekend op het
programma. Marleen Stekelenburg coördineert Reflex en
vanuit de Hervormde gemeente is Lianne Koster
aanspreekpunt. Nienke Lavooij is gestopt als leider bij
Reflex, maar zij gaat wel verder als bezoekzuster. Ook een
woord van dank aan haar. Vanuit diaconaal perspectief loopt
ook dit jaar het diaconale programma: Pernis voor Afrika.
Aanspreekpunt daarvoor zijn: Fred Bruinse (jeugddiaken) en
Anneke Louwen.
De afgelopen twee jaar zijn we gewend in onze gemeente om de interkerkelijke jongerendiensten
te houden in gebouw Rehoboth. De eerste jongerendienst dit seizoen wordt gehouden op 15
november 2009 en start om 15.00 uur. Voorganger zal ds. Harmen van Wijnen zijn. Thema dit jaar
is LIFE!. Iedereen is van harte welkom.
Deze activiteiten, en andere jeugdactiviteiten die veelal tijdens het seizoen ontstaan, bestaan niet
vanzelfsprekend. Het vergt inzet van gemeenteleden om elke keer opnieuw kinderen, tieners en
jongeren te bereiken met het Evangelie. Vandaag de dag is dat des te moeilijker, omdat God –
figuurlijk gesproken – uit het straatbeeld verdwenen lijkt. Dat geloven wij niet! Wij geloven dat
het Evangelie ook vandaag nog antwoorden biedt voor (jonge) Pernissers. Dat is waarom ook dit
jaar leden van de gemeente zich willen inspannen voor ‘de jeugd’.
Een groeiende en grote zorg die het voortbestaan van het jeugdwerk meer en meer bedreigd
is het tekort aan leiding. Wil u vandaag nog wat betekenen voor jongeren? Laat het ons
weten, zodat we kunnen kijken waar uw talenten ingezet kunnen worden.
We hopen op een mooi en zegenrijk winterseizoen. We weten ons daarbij afhankelijk van
God en bidden om Zijn nabijheid. Bidt u mee?
Ad Louwen & Jacco van der Tak
jaccovandertak@hotmail.com

HET IS (BIJNA) WEER APPELTAARTENTIJD …………..

Vrijdagavond 9 tot en met zaterdag 10 oktober hebben we de
“polka-dolka-appeltaartennacht”. Vanaf 23.00 uur ’s avonds gaan we aan de slag met de tieners en
jeugd van de gezamenlijke kerken en maken de hele nacht door appeltaarten. In 2008 hadden we
een record van bijna 400 appeltaarten. En natuurlijk proberen we dat dit jaar ook te halen. Dat
betekent 130 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.
De opbrengst gaat ook dit jaar naar het project ‘Pernis voor Afrika’ voor het weeshuis in Rwanda.
We hebben inmiddels met uw hulp bijna de 8000euro bereikt. Maar we moeten er nog even hard
tegenaan om de 10.000euro te halen.
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Om 400 appeltaarten te verkopen hebben wij uw hulp nodig. Wij willen u vragen om onderstaande
bon in te vullen, waarmee u op 10 oktober zo’n overheerlijke appeltaart thuis bezorgd krijgt. De
kosten? Slechts 3,50 te betalen bij aflevering.
U kunt de bon inleveren tot en met zondag 27 september bij:
- Robert van der Stoep, Burg. van Esstraat 134,
- Anneke Louwen, Tijkenweg 264
- in de doos, die in de kerk komt te staan.
- in de doos op de receptie van het Havenlicht
U kunt ook, dat is nieuw, uw bestelling tot en met vrijdag 25 september doormailen:
pernisvoorafrika@gmail.com
In de namiddag van 10 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?
Groeten,
Namens de diaconie: Fred Bruinse,
(Marleen den Ouden, Christine Hout, Robert van der Stoep en Anneke Louwen)
De bestelbon vindt u bovenaan pagina 15

OVERIGE MEDEDELINGEN

*** Bedankjes ***
Beste allemaal,
Ik wil u heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en attenties die ik mocht ontvangen
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in “Rijndam”. Het heeft mij heel erg goed gedaan.
Fijn is het te weten dat er zoveel mensen aan je denken en met je meeleven.
Hartelijke groeten van Arja Snikkers
***
Hartelijk dank voor de bloemen en vele kaarten en telefoontjes die wij mochten ontvangen bij ons
55 jarig huwelijk.
Dick en Adri Berkhout
***
Wij willen u hartelijk bedanken voor de kaarten en cadeaus die wij mochten ontvangen voor ons
huwelijk.
Teun en Faa-iza Kruithof

Bazar/Rommelmarkt
Na een geslaagde Bazar waarvan de opbrengst ongeveer op € 20.000,- is geschat is een aantal
prijzen nog niet opgehaald en wel de pop, op lotnr. 778 groen, af te halen bij mevr. Grinwis, Ring
96, tel. 4162212,
Zaalloterij: bloemenbon € 20,- op lotnr. 910 oranje en boodschappenbon € 45,- op lotnr. 710
oranje, af te halen bij J. Nieuwpoort, Murraystraat 73, tel. 4380288.
Een ieder die weer voor deze zeer geslaagde Bazar heeft gezorgd HEEL VEEL DANK!
Namens de Bazarcommissie, J. Nieuwpoort.
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OPROEPOPROEPOPROEPOPROEPOPROEPOPROEPOPROEPOPROEP
Elders in dit blad heeft u de mogelijkheid gezien om appeltaarten te bestellen voor een weeshuis in
Rwanda. Deze worden gebakken door tieners en jeugd uit ons eigen dorp (en omstreken) in de
nacht van 9 op 10 oktober.
Aan deze appeltaarten zit ook een heleboel voorwerk. Zo moet er minstens 130 kilo appels
geschild worden. Daarom vragen we medewerking van u! We zouden u willen vragen of u bereid
bent om vrijdagavond 9 oktober vanaf 19.00uur mee wilt komen helpen om appels te schillen. Al
kunt u maar een uurtje komen helpen. Wij zorgen voor koffie en thee. Vorig jaar was het een reuze
gezellige avond en de tieners en jeugd zijn er enorm mee geholpen.
Locatie: JVR (Burgemeester van Esstraat 46)
Tijd: vanaf 19.00uur
Meenemen: schilmesje en een teiltje/ bakje
We hopen dat er veel handen komen helpen. Alvast reuze bedankt!!
Groeten Pernis voor Afrika
(voor informatie kunt u contact opnemen met Anneke Louwen
ad.louwen@12move.nl of 010 438 57 75)

Uitnodiging 125-jarig jubileum Vereniging voor PCBO te Pernis
Het is dit jaar 125 jaar geleden dat de Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Pernis is
opgericht.
- Dit in navolging van de vereniging De Bijbel op de School, die in 1880 is opgericht.
Uiteindelijk hebben fusies geleid tot de huidige Vereniging voor Protestants Christelijk
Basisonderwijs te Pernis en zijn de scholen samen gegaan tot één school: CBS Het Waterschip.
Om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan, zal er voor de schoolgaande kinderen van
CBS Het Waterschip een feestweek worden georganiseerd van 28 september t/m 2 oktober 2009.
Op zaterdag 3 oktober 2009 zal een vrij toegankelijke tentoonstelling in reünieachtige sfeer
gehouden worden. De tentoonstelling is van 10:00 tot 18:00 uur en vindt verspreid plaats in Het
Havenlicht (tot 1945), het Gereformeerd Jeugdgebouw (1946-1984) en gebouw Rehoboth (1945heden). Op de tentoonstelling zullen voornamelijk foto’s te bezichtigen zijn, aangevuld met
diverse schoolmaterialen.
Op zondag 4 oktober 2009 zal er om 14.30 uur een kerkdienst gehouden worden in de Hervormde
Kerk aan de Ring 1 te Pernis.
Graag willen wij u uitnodigen voor de tentoonstelling en de kerkdienst.
Met vriendelijke groet,
namens de Vereniging voor PCBO te Pernis
Mevr. M. Voorbergen, secretaris
Data Kerkklanken 4e kwartaal 2009
Inleveren kopij:
Verschijningsdata:
2 – 10
9 – 10
nr 12
16 – 10
23 – 10
nr 13
30 – 10
6 – 11
nr 14
13 – 11
20 – 11
nr 15
27 – 11
4 – 12
nr 16
11 – 12 (3 weken)
18 – 12
nr 17 (Kerstnummer)
1 – 1 2010
8 – 1 2010 nr 18
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Bestelbon appeltaart(en)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik wil graag zo’n heerlijke appeltaart bestellen:
Naam: ……………………………………….
Adres: ……………………………………….
Aantal: ………………………………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

baza R ommelmarkt
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

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
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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