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KERKDIENSTEN

Zondag 6 december 2009 - 2e Advent
__________________________________________
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij
18.30 uur : ds. G. van Velzen te Capelle aan den IJssel
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. B. Ruizeveld de Winter
Avonddienst : mw. J. Groeneweg-van der Steen

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

Ambtsdrager van ontvangst: dhr. P. Pons / dhr. G.C. Vogel
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. H. Kruithof
Oppasdienst : Ineke Koert en Miranda Koert
Zondagsschool: Groep 1 - Marleen den Ouden en Conny van Dijk
Groep 2 - Jessica den Uijl en Anneke Bruinse
Zondag 13 december 2009 - 3e Advent __________________________________________
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij
18.30 uur : ds. G.J. van Beek te Ridderkerk
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : mw. J. Groeneweg-van der Steen
Avonddienst : dhr. L.J. Hoogwerf

Organist
dhr. A. Stortenbeker
dhr. W. Ketting

Ambtsdrager van ontvangst: dhr. R. van der Leeden / dhr. M. Roobol
Collecte
: Kerstgaven (kerstattenties zieken en bejaarden) / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. H.J. Verheij
Oppasdienst : Rineke de Snaijer en Heleen Verschoor
Zondagsschool: Groep 1 - Siska Verheij en Lianne Koster
Groep 2 - Kees-Jan Koster en Jannette Molendijk

BIJBELROOSTER

zo
ma
di
wo
do
vr
za

6 december
7 december
8 december
9 december
10 december
11 december
12 december

Rechters
Lucas
Lucas
Lucas
Lucas
Lucas
Rechters

15: 9 - 20
1: 1 - 25
1: 26 - 38
1: 39 - 56
1: 57 - 66
1: 67 - 80
16: 1 - 3

zo
ma
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wo
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za

13 december
14 december
15 december
16 december
17 december
18 december
19 december

Rechters
Rechters
Jesaja
Jesaja
Jesaja
Jesaja
Jesaja

16: 4 - 22
16: 23 - 31
9: 7 - 16
9: 17 - 10: 4
10: 5 - 19
10: 20 - 27
10: 28 - 34
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Meditatie
‘…om de harten der vaderen te keren tot de kinderen…’
Lc. 1:17
Wij betreuren het dat vele van onze kinderen niet meer naar de kerk gaan of niets meer aan ‘het
geloof doen’. Soms praten we daarover met ze of bidden we voor hen (dan praten we er met God
over!), soms ook hebben we ons erbij neergelegd en berusten we erin en zijn we al blij dat ze ons
met een zekere regelmaat blijven bezoeken.
We hoeden ons ervoor dit heikele punt onder de aandacht te brengen om eventuele ruzie te
voorkomen, waardoor we hun bezoek zouden moeten gaan missen. Dat willen we in geen geval!
De achterliggende gedachte is echter in alle gevallen hetzelfde: zij zouden moeten doen wat wij
doen, namelijk naar de kerk gaan en geloven.
De kinderen moeten zich richten naar de harten der vaderen…
Als de engel Gabriël Zacharias aankondigt dat hij een zoon zal krijgen - Johannes !-, dan zegt hij
feitelijk het omgekeerde: namelijk dat hij de harten der vaderen zal keren tot die van de
kinderen…!
Er moet dus iets gebeuren met die vaderen: want niet jong keert zich tot oud, maar de ouderen
hebben iets te leren van de jongeren (wellicht wel van Job...!).
Johannes zal kritisch kijken naar de vaderen, hij zal ze kritisch aanspreken en hun tradities, waar
ze zo prat op gaan doorprikken: “Wij hebben Abraham tot vader”, zeggen zij, oftewel wij zijn al
bekeerd; “brengt dan vruchten voort, die aan die bekering beantwoorden”, zegt Jezus!
In de Adventtijd, voorbereidingstijd op de komst van het Koninkrijk Gods, is het goed onszelf
kritisch onder de loep te nemen.
Waar zitten wij ouderen ondergedoken in tradities, gewoonten en gebruiken die het levende geloof
in de opgestane Heer verstikt hebben, toedekken, niet alleen voor ons, maar zeker ook voor onze
kinderen?
Gewoonte-geloof is nog geen echt (levend) geloof; geloof, waarover we zwijgen en waar we dus
niet vol van zijn, want dan zouden we het niet kunnen laten ervan te spreken, is misschien dood
geloof…
Vinden we het dan gek dat onze kinderen andere wegen gaan, omdat zij in ons geen aansprekende
voorbeelden hebben gezien ?
Voordat we ons nu gaan beklagen - ik net zozeer als u die inmiddels ook volwassen kinderen heb en denken: ik heb het er al moeilijk mee en nu nog een trap na krijgen ook…
Nee, voordat we een nog groter schuldgevoel zouden krijgen, is de kritische vraag aan ons wel
waarom de engel Gabriël juist dit zegt over Johannes’ missie!!
Kennelijk moeten de vaderen van Israël uit hun slaap gewekt worden. Dat zal Johannes doen en
niet zo weinig ook…
En zijn prediking heeft succes: velen gaan in de Jordaan kopje onder.
Zij buigen en verootmoedigen zich voor de majesteit Gods.
Gaan wij zo ook kopje onder? Om oud en aangeslibd traditie-vuil te laten wassen?
Dan zullen we de verrassende ontdekking doen dat er Eén naast ons staat in die rij die gedoopt
worden…namelijk Jezus, die zich in de rij van dopelingen heeft aangesloten.
En om Hem gaat het, in dit leven en in het toekomende!
Zat u niet als gast aan Zijn tafel? Hij, de Gastheer in het midden en wij eromheen? Als kinderen
die door hun Vader gevoed werden in het Kindschap, waarin Hij ons is voorgegaan?
Is Advent niet worden als een kind om het Kind te kunnen verwachten?
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GEMEENTEBERICHTEN

In Memoriam (1)
Op 24 november is in hospice “Cadenza” Lenie Molendijk-’t Hart overleden. Ruim twee maanden
is zij daar verzorgd, vanwege hartfalen waaraan niets meer gedaan kon worden. Velen van ons
hebben Lenie in die periode bezocht en heel lang leek het erop alsof haar situatie stabiel was. Soms
zelfs, wanneer je haar hoorde praten - en dat deed ze graag en veel!- en zij na afloop van je bezoek
meeging om je uitgeleide te doen, dacht je: wat doet zij hier eigenlijk? Maar vorige week
verslechterde haar gezondheid in snel tempo en op dinsdagmorgen vroeg is zij gestorven.
Lenie is 77 jaar geworden.
Zij was een echte Pernisse vrouw, dochter van Martha, die op de Pastoriedijk een manifacturenwinkel had, waar ook Lenie in mee moest helpen.
Zij was na de Lagere School naar de huishoudschool gegaan, maar had het daar niet naar de zin.
Nu zou zij zeker naar een Middelbare school zijn gegaan, maar in die dagen was dat voor meisjes
ongebruikelijk. Op latere leeftijd is zij nog naar de moedermavo gegaan.
In 1952 trouwde zij met Jan Molendijk en uit dit gezin zijn in totaal 5 kinderen geboren, waarvan
één meisje vroeg gestorven is ( Marieke ).
Lenie was een echte ‘moeder in Israël’, niet alleen voor haar gezin, maar voor velen in haar
omgeving: zorgzaam, gezellig, altijd goed gehumeurd en positief van instelling.
Zij leefde met je mee - wel en wee - en in de kerk heeft zij jarenlang de bloemendienst verzorgd
(meer dan 25 jaar!) en dat werk was haar op het lijf geschreven.
Ook op de zondagsschool en in de catechese heeft zij haar sporen getrokken.
En zingen deed zij niet alleen jaren op “Zanglust”, maar overal waar er maar gezongen kon
worden.
Lenie had een tomeloze energie, waardoor ze bij vele activiteiten betrokken was en legde daarbij
een grote nieuwsgierigheid aan de dag voor allerlei nieuwe initiatieven die in de gemeente
ontplooid werden.
Zij bezat een evangelische bevlogenheid, reden waarom we tijdens de dienst op 28 november in de
Hervormde kerk, waarin we haar gedachten, ook allerlei evangelische liederen die haar dierbaar
waren hebben gezongen.
De tekst, die zij als voorstel tot overweging had opgeschreven, kwam uit Johannes 3:16: “Alzo lief
heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in
Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”.
Een kernachtig vers, dat heel het evangelie als in een notedop bevat: de liefde van de Vader,
zichtbaar in het offer van Zijn Zoon, schenkt het eeuwige leven, waar mensen door die liefde zijn
aangeraakt (d.i. zijn gaan geloven). Liefde sterker dan de dood.
Liefde die onze verlorenheid, onze angst, onze wanhoop en (zelf)vertwijfeling overwint!
In dat geloof, waarvan ze zo moederlijk getuigd heeft in woord en werk, konden we haar loslaten
en teruggeven aan haar Schepper en Verlosser.
En zijn en blijven ook wij bewaard zolang we hier nog zijn!
Echtgenoot Jan en de ( klein) kinderen in uw voorbede aanbevolen.
In Memoriam (2)
Op 25 november is in de “Breede Vliet”, waar hij al twee jaar verbleef, een einde gekomen aan het
leven van Dirk Pieter Sjouw.
Op maandag 29 november hebben wij hem herdacht in de aula, waarna hij op de Algemene
Begraafplaats ter aarde besteld is.
Dirk was deze maand 80 jaar geworden en heeft zijn broer, ook opgenomen in de “Breede Vliet”
slechts twee maanden overleefd!
Dirk was vrijgezel en heeft jarenlang met zijn (ziekelijke) moeder en na haar overlijden nog lang
met zijn vader geleefd. In zijn arbeidzame jaren werkte hij bij bouwbedrijf Verschoor, maar waar
hij vooral herinnerd door zal worden is zijn volkstuin aan de Vermaetweg, waar hij jarenlang (met
zijn broer) dagelijks in bezig was.
Hij hield kippen en konijnen en tegen kerst ook hanen en kalkoenen… Hij kweekte groenten die je
bij hem kon kopen (tegen veilingprijzen die hij nauwgezet bijhield, want hij zat op z’n centjes).
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Hij pootte ook aardappels, Frieslanders en Irenes voor de winter. Geen eigenheimers…misschien
wel niet omdat hij dat zélf was! Een echte éénpitter, die zijn eigen gangetje ging, een tikkie stug
was in de omgang en aan het sociale leven weinig deelnam. Hij was een beetje ruw in de omgang
en in zijn huishouden was het vaak maar een rommeltje. Ook in de tuin liet hij alles groeien en was
hij slecht in opruimen. “Every inch” een vrijgezel!
Toen hij thuis steeds meer zichzelf ging verwaarlozen, moest er worden ingegrepen en kwam hij in
de “Breede Vliet” terecht, waar hij merkwaardigerwijze opviel als degene die met mes en vork
gewapend z’n eigen tafel opruimde.
In de dienst van Woord en Gebed lazen we Johannes 12: 24, waarin Jezus zich met een graankorrel
vergeleek, die alleen als deze in de aarde viel en stierf, veel vrucht voortbrengt!
Dirk zaaide thuis of in de kas in potjes om dat later uit te zetten in de grond. Hij wist van het
sterven van het zaad, dat nodig was om vrucht te zetten. In deze natuurgelijkenis van de Here Jezus
zou hij iets herkend hebben en wie weet heeft hij als kerktelefoonluisteraar deze woorden
regelmatig rond de Pasen gehoord.
De Heiland beschrijft er zijn eigen leven mee, dat als een zaad zal sterven op Golgotha om voor
ons de vrucht van het eeuwige leven te zetten. Wie dat gelooft, zal ook zelf een zaad worden dat
zich geeft, dat sterft om vruchtbaar te zijn in de dienst aan God en de naaste.
Zo’n leven eindigt niet in de dood, maar ontvangt naar Zijn belofte het eeuwige leven.
In dat vertrouwen kan er hier en nu gewerkt, gezaaid en geoogst worden en is ons leven niet
vergeefs geleefd. Dan kunnen we ook onze geliefden loslaten, die weliswaar als een zaad in de
akker van de dood worden gezaaid, maar die eens op ongekende wijze zullen herrijzen.
Mevr. Sjouw, die veel voor de broer van haar man gedaan heeft en haar kinderen, op wie Dirk erg
gesteld was, zijn in uw voorbede aanbevolen!
Jarigen
Op 6 dec. dhr. C. Roukema (G.A.Soetemanweg 55e), dhr. H.J. Kruithof (G.A. Soetemanweg 59c),
mw. J. van Eijk-van Pelt (Havenlicht 101) en mw. G. Verschoor-Schaap (Schout Eeuwoutstr. 24).
Op 7 dec. mevr. J. Noordzij-Boender (Van Byemontsingel 34).
Op 9 dec. mevr. L. van der Stoep-Haak (Corneliahof 26).
Op 12 dec. mevr. A. Berkhout-Koole (Uiterdijk 165).
Op 15 dec. mevr. G. Borst-Borst (Havenlicht 202).
Op 16 dec. mevr. C.B.T. van Luijk-Driesprong (G.A. Soetemanweg 59d).
Op 17 dec. dhr. P.C. van der Horst sr. (Burg. Beyenstr. 75).
Allen van harte, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!
Laat uw gena ons met haar troost verrijken,
En laat uw werk aan uwe knechten blijken,
Uw heerlijkheid niet van hun kind’ren wijken,
Uw liefd’, uw macht behoed ons voor bezwijken.
Ps. 90:9 (O.B.)
Jubileum
Op 9 dec. feliciteren wij Dhr. R. Rijkeboer en Mevr. A. Rijkeboer-van Oostende (Ring 565) met
hun 45-jarig huwelijksjubileum en wensen hen Gods onmisbare zegen toe!
Bloemen
Op 22 nov. gingen zij naar de fam. Koster (Ozingastr. 39), mevr. Beijer-Bijl (Burg. van Esstr. 220)
en naar mevr. Van Dijk-Hoogwerf (Havenlicht 210).
Op 29 nov. gingen zij naar mevr. Hoornweg (Havenlicht 303), Dhr. Nieuwpoort (Vermaetweg 20)
en naar mevr. Bekker-Riethof (Burg. van Esstr. 90).
Zieken
Op dit moment ligt mevr. A. Vogel-de Bruin (Pastoriedijk 451) in het Ikaziaziekenhuis.
Wij wensen haar en allen die thuis ziek zijn kracht van Omhoog toe!
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Verpleegtehuizen
Verpleeghuis De Breede Vliet
Dhr. P. Molendijk
Dhr. P.H. van Hengel
Dhr. L. van der Steenhoven
Mevr. A. van Schelven

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
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!
Giften
Via mevr. T. Vermaat-van Doorn 1x €5 voor de kerk.
Via ds. Lavooij 1x €5, 3x €10 voor de kerk en 1x €100 voor de diaconie.
Alle gevers dank!
Doop
Om alvast te noteren: op zondag 3 jan. 2010 hoopt Ezra Cornelis Koster (Ozingastr. 39) te worden
gedoopt.
Opnieuw een doopbediening, waar we als gemeente samen met de ouders dankbaar voor zijn.
Want in de doop worden wij gemerkt op het voorhoofd met het verbondsteken van Gods genadige
liefde, die blijft tot in eeuwigheid!
Sabbathsmaal
Het op 20 nov. geplande sabbathsmaal is door omstandigheden verdaagd naar het nieuwe jaar en
wel naar vrijdag 29 januari 2010!
Bij de diensten
Op zondag 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zijn de namen genoemd van hen
die ons het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. De 23 namen willen we ook hier vermelden:
Ingetje Schotten - Meester
Pietje Vermaat - Meijboom
Johanna Bastiana van der Waal - Desjardijn
Adriana den Ouden - Berkhout
Stien de Weijer - de Vries
Jacob Verheij
Joost Johannes Andeweg
Wilhelmina Barendina 't Hart - van der Ende
Neeltje Arentje Driesprong
Bastiana Padmos - Schouten
Johannes Cornelis Jumelet
Geertrui Nieuwpoort - Zeeman
Huibertus Gijsbert Hoornweg
Herman Verheij
Ingetje Noordzij - de Bruin
Cornelis Hendrik Knegt
Magdalena Baas - Bouman
Maarten Verschoor
Leendert Willem Sjouw
Hendrikus Johannes Nieuwenkamp

4 februari 2009
4 februari 2009
5 maart 2009
12 maart 2009
12 maart 2009
21 maart 2009
23 maart
10 april 2009
18 april 2009
4 mei 2009
15 mei 2009
10 juni 2009
20 juni 2009
26 juni 2009
27 juni 2009
15 juli 2009
25 augustus 2009
14 september 2009
21 september 2009
18 oktober 2009
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96 jaar
94 jaar
88 jaar
87 jaar
96 jaar
61 jaar
87 jaar
86 jaar
74 jaar
82 jaar
80 jaar
80 jaar
89 jaar
80 jaar
92 jaar
72 jaar
82 jaar
91 jaar
81 jaar
72 jaar

Leendert Verheij
Aria van der Steen - de Ruiter
Izaak Brobbel

20 oktober 2009
22 oktober 2009
3 november 2009

O God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

72 jaar
89 jaar
81 jaar

Gij zijt, van voor Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!

Het is Advent en op de derde Advent hoopt het Ouderenkoor in de morgendienst muzikale
medewerking te verlenen aan de eredienst!
Fijn dat dit koor de dienst komt opluisteren en wie op donderdagmiddag wel eens langs het
Havenlicht loopt ziet ze al druk oefenen!
Bijbelkring
Deze komt weer samen op 10 dec. om 20.00 uur in de consistorie. Het wordt steeds drukker, dus
waarom ontbreekt u nog. We worden er getrakteerd op het goede Woord en meestal is er ook wel
een jarige die op iets lekkers trakteert. We lezen Hfst. 5 uit de Eerste Petrusbrief!
Interkerkelijke Gebedskring
Deze komt i.v.m. de ook ten onzent wijdverspreide (Roomse) viering van een ‘heilige’ nu op
12 dec. bij elkaar i.p.v. op 5 dec. In de consistorie vanaf 19.30 uur!
27 december
In de avonddienst van zondag 27 dec. hoopt een gemeentelid (thans ouderling) van mij uit m’n
eerste gemeente Usquert-Kantens in de dienst een aantal Kerstliederen te zingen. Ik hoop dat u er
die avond kunt zijn en beloof u dat u zult genieten van zijn stem. Regelmatig heb ik hem in het
hoge noorden in kerkdiensten gehoord en ben blij dat hij nu in de gelegenheid is bij ons in Pernis
te komen zingen. Zijn naam is Martin Sprenger en behalve zanger is hij ook organist en bespeelt
hij in Kantens het fameuse Schnittger-orgel uit 1656!
Ds. Van Vreeswijk uit Poeldijk, die voor zou gaan die avond, heeft zijn beurt aan mij afgestaan.
De preek zal gaan over de “drie koningen”, die, zoals u wellicht weet, niet met z’n drieën waren en
ook geen koningen. Wat dan wel, hoort u dan !
Actueel
Opnieuw lezen we dat het prinselijk paar zich in een bouwproject heeft gestort, ditmaal in
Argentinië, het home-land van prinses Maxima.
Het schijnt me toe dat zulke handelingen in deze crisistijd bij veel mensen niet in goede aarde
vallen en misschien wel de monarchie in een crisis zullen brengen…
Spreuken
Over missie:
Test om te bepalen of je missie is voltooid: als je nog in leven bent, is het nog niet zover ( Richard
Bach )
Kerstgroet
Onderstaande gemeenteleden, die buiten Pernis wonen, zouden het fijn vinden om kerstkaarten te
ontvangen. Wilt u ook aan hen denken?
- Aarlien Bekker, Oost-Havendijk 36, 3241 LK Middelharnis
- Marije Berkhout, Marrewijkpad 2, 3201 PK Spijkenisse
- Johan Groeneweg, Thorbeckelaan 1a, 3201 WJ Spijkenisse
- Richard Roobol, A.S.V.Z. Witburch, Mangaan 7, 3162 ZA Rhoon
- Ton den Uijl, Wanmolen 21, 3171 DM Poortugaal
- Leo Vermaat, Wanmolen 13, 3171 DM Poortugaal
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ROEMENIË-REIS 2010

Op maandag 11 januari hopen we opnieuw een hulp - en bemoedigingstransport te verzorgen naar
Roemenië. Ditmaal zal de reis gaan naar Codlea en Fagaras, twee steden in midden-Roemenië .
In de omgeving van Codlea hopen we een tweetal Roma-dorpjes (oftewel zigeunerdorpen) te gaan
bezoeken waar de armoede groot is. Ook in Roemenië worden Roma-mensen gediscrimineerd.
Onze contactpersoon ter plaatse (die ik al bijna 20 jaar ken!) heeft met een 42-tal families
contacten opgebouwd en wij mogen hen met kleding, voedsel en een gift de winter door helpen.
In deze dorpen wordt door de Oost-Europa-zending al jaren evangelisatiearbeid verricht, zijn er
kerkjes en gemeenschappen gesticht en via deze diaconale actie willen wij dat ook heel concreet
deze winterperiode ondersteunen.
Daarnaast gaan we ook nog één dag op ‘toernee’ met een contactpersoon uit Fagaras, die veel
kinderwerk doet in deze kleine stad en ook met hem gaan we de gezinnen, waarmee en waarvoor
hij werkt een handreiking bieden.
De bus is ook dit jaar weer gratis ter beschikking gesteld door Dhr. L.P. van den Oever, directeur
van Atlantic-BV.
Maar we hopen dat ook u ons financieel wilt ondersteunen om daar een flinke, niet karige
handreiking te kunnen doen!
U kunt daarvoor geld storten op de rekening van de Hervormde diaconie (nr. 3532.02.584 o.v.v.
Roemenië-reis 2010). Doet u dat a.u.b. tijdig, want i.v.m. mijn verzoek aan de contactpersoon daar
de voedselpakketten al te kopen en samen te stellen om zo tijd te winnen als wij er zijn, moet ik
hem tijdig het geld overmaken om dat te doen.
Hij kent de mensen, weet wat in de gezinnen de problemen zijn en kan goed inschatten wat er
nodig is. Daarom geven wij in samenspraak met hem de gezinnen ook een gift voor aankoop van
medicijnen of andere noodzakelijke hulp.
Daarnaast kunt u goede kleding en schoeisel inleveren. Plaats en datum wordt te zijner tijd bekend
gemaakt.
Tenslotte wijs ik u er nog op, dat we deze diaconale actie weliswaar vanuit de Hervormde
gemeente zijn begonnen, maar dat inmiddels alle kerken hierin participeren in meer of mindere
mate.
Op zondag 24 jan. zal er in een gezamenlijke zendingsdienst in de Hervormde kerk op deze reis
worden teruggeblikt.
En in februari (datum komt nog!) zal ook een film worden vertoond in Rehoboth, waar u kunt zien
wat we daar gezien en gedaan hebben.
Voorafgaand aan de reis zal op zondagavond 10 jan. in de hervormde pastorie vanaf 20.45uur een
korte gebedssamenkomst zijn om een zegen over deze reis te vragen. Daarvoor bent u ook welkom
die bij te wonen. Ook hopen wij dat u tijdens onze reis ons wilt gedenken in uw voorbede.
Een hartelijke groet van Ds. Lavooij en co-chauffeur…(hoort u later)!
Pastorieklanken
Hoe zou het zijn es een weekje door de straten van nachtelijk Pernis te fietsen met een grote gele
tas achterop en daarin een hoop kranten die her en der bezorgd moeten worden?
Is niet Pernis-by-night mooier dan Paris-by-night?
Die mogelijkheid werd me geboden toen afgelopen week iemand verhinderd was haar krantenwijk
te doen en naar vervanging zocht.
In eerste instantie werden mijn kinderen gepolst, maar toen die er niet voor voelden, heb ik het
gedaan, waarmee een lang gekoesterde wens in vervulling is gegaan.
Wie weet zou ik in deze donk’re nachten Sinterklaas op de daken zien ploeteren met z’n zwarte
Pieten (maar ik vrees dat wind en regen hen binnenhielden) ?
En zo niet, wat een gelegenheid er eens achter te komen wat je gemeenteleden zoal aan kranten
lezen… ?
Hoe ook, het is me goed bevallen en gaandeweg de week ging het ook steeds sneller (van drie naar
twee en tenslotte naar anderhalf uur!).
De eerste keer was het soms wel eens zoeken geblazen, ofwel naar een huisnummer ofwel naar een
gleuf waar de krant doorheen moest. Ook heb ik een onderscheid leren maken tussen vriendelijke
en gemene gleuven.
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Bij de eersten glijdt hij er gemakkelijk door, bij de laatsten is het duwen geblazen en soms klapt
die gleuf terug op je vingers. Een enkele keer vond ik zelfs geen gleuf en bleek de krant door het
raam gegooid te moeten worden. Iedere morgen woei het flink en de laatste ochtenden regende het
ook. Dan besef je dat krantenpapier nix waard is. Om 5.00 uur is het nog heerlijk rustig in de
straten, maar dat duurt niet lang of de eerste lopers begeven zich naar de metro en een enkele auto
dreigt je van de sokken te rijden.
Soms kreeg een bekende me in het oog…zoals Cor ’t Hart die zich op weg naar z’n auto begaf en
enigszins verbaasd naar deze nieuwe krantenbezorger staarde. Hij keek me aan met een blik van
‘ik ken die man ergens van, maar niet van wat ie nou hier doet…’
Zwijgend heb ik hem dit ‘nachtgezicht’ zelf laten verwerken…
De eerste dagen bleek ik bijna aan het eind van het traject een paar andere kranten over te hebben
dan die daar bezorgd moesten worden, om redenen die hier niet ter zake doen.
Die verkeerde kranten heb ik toen maar in die laatste bussen gedaan om te voorkomen dat mensen
zonder krant op de deurmat zouden moeten ontbijten.
Een enkeling van die drie heb ik een betere krant mogen bezorgen…in de hoop hem nu een
proefabonnement op die krant te laten nemen…en zo is er in de ochtendstond ook nog een weinig
evangelisatiewerk verricht…!
Een hartelijke groet van een pastoriebewoner met chronisch slaaptekort!

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

KERKENRAADSVERGADERING

Kort verslag van de kerkenraadvergadering, gehouden op dinsdag 13 oktober 2009, om 19.30 uur
in de consistoriekamer.
Opening.
Preses ds. Lavooij opent de vergadering, heet een ieder welkom en stelt voor gezang 360: 3 te
zingen en gaat daarna voor in gebed. Vervolgens leest hij Handelingen 4: 7-22.
Appèl nominaal.
Zij die verhinderd zijn worden genoemd.
Notulen-, actie- en besluitenlijst.
De notulen, actie- en besluitenlijst van de vergadering van 8 september 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.
Toerusting; De geïnspireerde kerkenraad.
Uitgangspunt is hoofdstuk 5 "Geen andere Naam" uit het boekje De geïnspireerde kerkenraad van
ds H. Eschbach. De exclusiviteit van die naam is aangetast. Wij als gemeente moeten blijven
getuigen. De laatste dertig jaar is er een enorme verandering opgetreden in de samenleving.
Niemand heeft er iets mee, dit kunnen we specificeren naar generatie. Jongeren waarderen het
wanneer de boodschap duidelijk wordt verteld, ook al hebben ze er niets mee. Bij mensen tussen
de 45 en 60 jaar is er relativering; geloven ze nog wel wat ze vroeger gehoord en geleerd hebben?
Wat moet de kerk betuigen? De geseculariseerde en onverschillige mensen zijn de moeilijkste
groep. Met moslims en Hindoestanen is goed te praten.
Wat zijn de motieven van de gemeenteleden, die er de laatste vijf jaar bij zijn gekomen? Geboorte
van een kind, het overlijden van een familielid, ziekte? Rouw brengen in de kerk is een legitiem
middel om naar de kerk te komen en er dan te blijven komen, want de drempel is dan al genomen.
Iemand die jaren niet geweest is, is stik nerveus voor de reacties wanneer diegene weer eens een
dienst bezoekt. De deur blijft altijd open, God is blijven wachten. Een gemeente die bidt, houd de
deur open en trouwe kerkgangers vinden er een schuilplaats in de (avond)dienst.
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Jeugdouderling J. van der Tak oppert het idee om het gesprek aan te gaan met die gemeenteleden
die trouw naar de avonddienst komen, om te bezien of er iets gedaan kan worden met deze groep.
Tijdens de gemeenteavond is dit al aan de orde geweest en toen reageerde er niemand. Er is een
zekere gelatenheid. We hebben hen de gelegenheid gegeven, maar willen juist vanuit het
geestelijke aspect deze groep horen, maar we moeten niet de verwachting wekken dat het besluit
wordt teruggedraaid.
We geven deze groep de gelegenheid om te praten op een avond in de consistorie. Er verandert
niets aan het kerkenraadbesluit. We peilen wat de wensen en de verlangens zijn, hoe ze het gat
gaan vullen. De uitkomst zou reden kunnen zijn om dit in de kerkenraad te bespreken. Als datum
wordt woensdag 2 december geprikt voor bovenstaande ontmoeting. Ds Lavooij zal een oproep
schrijven in Kerkklanken.
Ingekomen stukken.
De ingekomen stukken worden conform het voorstel van het moderamen behandeld.
Wat verder ter tafel komt.
Vacature / benoemingen.
Een tiental lidmaten heeft de navolgende gemeenteleden kandidaat gesteld:
Mevrouw M. Verheij - Barendregt, Labrijnstraat 20 in de vacature van ouderling J. Groeneweg van der Steen,
De heer J. Verheij, Burg van Esstraat 88 in de vacature van ouderling L.J. Hoogwerf,
De heer H.M. Kruithof, Nieuwendijk 32 in de vacature van ouderling M. Roobol,
De heer J. Nieuwpoort, Murraystraat 73 in de vacature van jeugdouderling A. Louwen,
De heer A.A. van der Kuil, Burg van Esstraat 189 in de vacature van diaken F. Bruinse en
De heer J.J. Hollaar, Pastoriedijk 230 in de vacature van diaken P. Pons.
Zij zijn door de kerkenraad verkozen verklaard op grond van de enkelvoudige kandidaatstelling.
Bovenstaande kandidaten ontvangen een brief en krijgen tot en met zaterdag 24 oktober a.s
bedenktijd.
Verder heeft een tiental lidmaten de volgende gemeenteleden kandidaat gesteld, waarvoor ook een
tweede kandidaat is ingediend:
De heer A. den Ouden, Ozingastraat 52 en de heer G. van Hilten, Ozingastraat 56 in de vacature
van ouderling kerkrentmeester C. Hoogwerf,
De heer L. Groeneveld, Labrijnstraat 4 en mevrouw M. Vermaat, Murraystraat 38 in de vacature
van ouderling kerkrentmeester A. Pons en
De heer A. Berkhout, Uiterdijk 102 en de heer J. Sekeris, Verheulstraat 3 in de vacature ouderling
kerkrentmeester C. Vogel.
Hierdoor is het noodzakelijk om een verkiezing te houden en wel na de morgendienst van zondag
25 oktober aanstaande. Bovenstaande komt in de editie van Kerkklanken in de week voor de
verkiezingen. De kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gesteld.
Verslag classisvergadering 21 september.
Het bijgevoegde verslag van de hand van diaken H. van Heijst geeft geen aanleiding tot vragen of
opmerkingen. Wel wordt hij gecomplimenteerd met de wijze van verslaggeving.
Doop 8 november.
De bediening van de Heilige doop is aangevraagd door Sandra en Ron van Poppel, Ring 243. De
kerkenraad gaat hiermee akkoord, in de Dankstonddienst voor gewas en arbeid wordt hun dochter
Femke Rosanne gedoopt. Kinderkoor Timotheus zingt.
Moderamen plus overleg.
Vrijdag 16 oktober a.s vanaf 19.30 uur vindt het overleg plaats met de heer De Groot waarin hij
zijn visie en plannen voor het volgend jaar aan het moderamen plus voorlegt.
Sluiting.
Ds Lavooij stelt voor gezang 393 te zingen, waarna ouderling B. Ruizeveld de Winter voorgaat in
dankgebed. Ds Lavooij dankt allen en sluit de vergadering om 21.50 uur.
R. van der Leeden, ouderling scriba.
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Fonds Inwendige Zending
De extra deurcollecten van zondag 15 november, welke bestemd waren voor het fonds inwendige
zending, hebben € 304,65 opgebracht. De gemeente wordt hiervoor hartelijk dank gezegd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Begroting Diaconie en Kerkrentmeesters
Evenals vorig jaar worden de begrotingen van Diaconie en Kerkrentmeesters gezamenlijk
gepresenteerd. Deze begrotingen, welke een samenvatting van de originele zijn, vindt u hier onder
vermeld.
Voor gemeenteleden welke de gehele begroting willen inzien is daartoe de gelegenheid op
woensdag 9 december tussen 19.30 – 20.30 uur in de consistorie.

Begroting 2010 Diaconie
Baten
Rentebaten en dividenden

€

Bijdrage levend geld

€

Door te zenden collecten en
bijdrage derden

€

Lasten
7798,-- Kerkdiensten, catechese en
€
overige kerkelijke activiteiten
14.286,-- Verplichtingen en bijdrage inzake €
andere organen
4.790,-- Kosten beheer en administratie
€

€

Diaconaal werk plaatselijk
Diaconaal werk regionaal,
provinciaal en landelijk
Diaconaal werk wereldwijd
Saldo
26.874,-- Totaal

Totaal

Begroting 2010 Kerkrentmeesters
Lasten
€
400,-- Onderhoud kerkgebouw
€
19.800,-- Overige onroerende zaken en
inventarissen
Bijdrage uit erfenis
€
20.000,-- Afschrijvingen
Bijdrage levend geld
€
93.200,-- Pastoraat
Diverse opbrengsten (o.a KMR*)
€
2.436,-- Kerkdiensten, catechese en
overige kerkelijke activiteiten
Diverse inkomsten
€
400,-- Verplichtingen en bijdragen
inzake andere organen
Tekort
€
35.314,-- Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer en administratie
Totaal
€
171.550,-- Totaal
Baten
Huuropbrengst
Rentebaten en dividenden

3.886,-2.011,-2.124,--

€
€

7.222,-5.444,--

€
€
€

6.046,-141,-26.874,--

€
€

19.980,-6.070,--

€
€
€

2.200,-91.200,-4.900,--

€

7.800,--

€
€
€

28.400,-11.000,-171.550,--

*KMR = Kuren Met Reuma

Uw college van diaconie en kerkrentmeesters
Bazar en Rommelmarkt
Tijdens de vergadering van deze commissie werd door de penningmeester het eindbedrag
meegedeeld. Te weten € 23.122,--. Een groots resultaat. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de
post “reserve bazar” bestemd voor het onderhoud aan de kerkelijke gebouwen.
Alle medewerkers, die hieraan hebben meegewerkt onze hartelijke dank.
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Opbrengst 2e extra collecte voor het tekort
Na de beide diensten op Zondag 8 november mochten we tellen € 1.422,80, met voor – en
nagekomen giften is het eindbedrag van de 2e extra collecte € 3.962,80 geworden.
Een geweldig resultaat. Het is ons, uw kerkrentmeesters, een rust te weten dat een zeer betrokken
gemeente achter ons staat. En ons in staat stelt om het plaatselijk kerkenwerk, zowel pastoraat als
eredienst, doorgang te laten vinden.
Nogmaals hartelijk dank.
Verantwoording giften:
Via mevr. J. van Kampen 5 euro
Via mevr. A. Pons 200,-- euro

DIACONIE

Diaconiecollecte
Op zondag 13 december zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor de kerstattenties. Ook dit jaar
wil de diaconie in de dagen voor Kerst speciale aandacht schenken aan ouderen en zieken in onze
gemeente. Door een groet in de vorm van een kerstattentie willen wij laten blijken dat juist in deze
dagen het belangrijk is om zich met elkaar verbonden te voelen. Op deze manier willen we ook de
blijdschap over de komst van onze Heiland, Jezus Christus, samen delen.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.G. “Wees een zegen”
Op donderdag 3 december vieren wij in onze verenigingsavond Sint-Nicolaas. Onze volgende
viering is ons kerstfeest op donderdag 17 december in gebouw Rehoboth. Aanvang 17.00 uur.
Zoals we gewend zijn willen we ook dit jaar belangstellenden uitnodigen het kerstfeest met ons te
vieren.
Wij hopen op 2 fijne avonden waarbij u allen aanwezig bent.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Jannie Meijboom-van der Steen
Sociëteit voor ouderen
Woensdag 16 december houden we onze kerstviering, met vooraf een broodmaaltijd.
Aanvang 12.00 uur. Zaal open om 11.30 uur.
U bent van harte welkom.
Namens de leidsters,
Janny Bosloper

JEUGDWERK

Beste gemeenteleden,
Het wordt weer druk zo aan het einde van het jaar met het onder uw aandacht brengen van acties
van Pernis voor Afrika. U weet nog wel voor het weeshuis in Rwanda.
De Sint heeft nog een paar plekjes over, dus mocht u nog een heiligman op uw feest
willen zien verschijnen kunt u contact opnemen met Christine Hout (Tel: 0642612771, christinehout@hotmail.com ). De kosten zijn minimaal 20euro voor een
bezoek (meer mag natuurlijk altijd). Dat allemaal ten goede komt aan het weeshuis in
Rwanda.
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Vanaf zondag 6 december staat de ton voor de kerstkaarten weer in de kerk.
U kunt daar uw kerstkaarten (met uiteraard daarop de adressen van mensen in
Pernis) èn een bijdrage voor het rondbrengen in de ton deponeren. Woensdag 16
december wordt alles rondgebracht door de tieners van Rock Solid en de jeugd
van Reflex.
U kunt uw stapel kerstkaarten òòk in de brievenbus stoppen van
Robert van der Stoep, Vroomstraat 10, (438 17 78)
Anneke Louwen, Tijkenweg 264 (438 57 75)
Mocht u nog (kerst)kaarten, à 1 euro p/st, willen kopen voor het goede doel, dan kunt u contact
opnemen met Marleen den Ouden (438 51 98)
Groeten van Marleen, Christine, Robert, Fred en Anneke

Pernis voor Afrika is een onderdeel van de Jeugddiaconie

ZONDAGSSCHOOL Hervormde Gemeente Pernis
Op het moment dat deze nieuwe Kerkklanken bij u op de deurmat valt, zijn wij als Zondagsschool
bezig met onze jaarlijkse collecte. Deze wordt gehouden in de week van 30 november t/m 5
december en uw gift komt ten goede aan de Zondagsschool en het Zondagsschoolkoor
“Timotheüs”.
Zoals elk jaar hopen wij ook nu weer op uw financiële steun te kunnen rekenen.
Het geld wordt gebruikt voor de Kerstviering, fruit met Dankstond, bloemen met Pasen en alle
andere activiteiten van de Zondagsschool en het Zondagsschoolkoor “Timotheüs”.
Mocht de envelop niet bij u worden opgehaald, dan kunt u deze ook op zondagmorgen aan de
ouderling van ontvangst geven of bij iemand van de Zondagsschool leiding bezorgen. Bent u niet
thuis als wij langskomen, dan kan het ook zo zijn dat wij in de week na 5 december nog even bij u
langsgaan.
Uw bijdrage is ook altijd welkom via bank of giro:
35.32.69.352 t.n.v. Zondagsschool Timotheus, te Pernis.
Bij voorbaat dank voor Uw bijdrage.
Hartelijke groet,
Zondagsschool Hervormde Gemeente Pernis
Zondagsschoolkoor “Timotheüs”.
Berichtje van de zondagsschool
Hallo allemaal,
Het is alweer adventstijd en we kijken met een blij gevoel uit naar het kerstfeest. En als
zondagsschool kijken we natuurlijk uit naar het kinderkerstfeest. Er zal dit jaar een kleine
verandering zijn in de viering van het kinderkerstfeest.
U bent allen gewend dat dit op tweede kerstdag gevierd wordt, maar door meerdere oorzaken
vieren we dat dit jaar op zondagmiddag 20 december. Dan is het vierde advent.
De kinderen zullen centraal staan in de dienst. Het verhaal van de trommeljongen zal worden
verteld en de kinderen werken daar op een hele bijzondere manier aan mee. Kinderkoor Timotheüs
zal zingen en Job zal het vrije verhaal vertellen en met de gemeente willen we met elkaar mooie en
bekende kerstliederen zingen. En ik kan nog veel meer vertellen waarom het een hele leuke dienst
zal gaan worden, maar ik wil niet alles verklappen.
Dus heb ik u nieuwsgierig gemaakt? Schrijf de datum in uw agenda en komt allemaal.
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De deuren van de kerk zullen om 14.30 uur open gaan. De dienst zelf begint om 15.00 uur.
Voor oppas voor de allerkleinsten is gezorgd.
Samen met alle kinderen en leiding van de zondagsschool hopen we u op 20 december te kunnen
begroeten.
Tot dan.
Groetjes Petra Sekeris

Jeugdactiviteiten
Zondag 6 december
en 13 december

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

Maandag 7 december
en 14 december

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Maandag 7 december
en 14 december

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

Dinsdag 8 december

Catechisaties
Startcatechese groep 7 en 8 in de JVR

Vrijdag 11 december

Rock Solid Club “Time Out”
It’s my party (Kerstviering)

19.00 uur - 20.00 uur
JVR

OVERIGE MEDEDELINGEN

*** Bedankjes ***
Beste mensen,
Graag wil ik iedereen bedanken voor het medeleven tijdens en na mijn ziekenhuisopname.
De hartelijke woorden, de vele kaarten en telefoontjes hebben mij goed gedaan.
Hartelijke groeten,
Jo Gort-van der Steen, kinderen en kleinkinderen
***
Hartelijk bedankt voor de vele kaarten, bloemen en andere blijken van belangstelling tijdens en na
mijn onverwachte ziekenhuisopname. Het is hartverwarmend wanneer er, op zo’n moment, zoveel
mensen aan je denken.
Thea Kruithof-Roobol
***
De vele kaarten, bloemen en andere felicitaties ter gelegenheid van ons 45-jarig huwelijk hebben
ons heel erg verrast. Hartelijk dank hiervoor!
Dick en Ria Verheij
P.C.O.B.
Op dinsdag 15 december houden we onze bijeenkomst. Dit is dan onze kerstviering. Helaas zonder
mevr. Kooistra, maar het ouderenkoor komt zingen, dus het belooft een goede morgen te worden.
Komt dus allen naar het jeugdgebouw. Aanvang 9.45 uur.
Tot ziens!
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Kerstconcert Christelijk Gemengd Koor “ZANGLUST”
Op zondag 20 december a.s. wordt het jaarlijkse Kerstconcert met samenzang gehouden in de
Dorpskerk aan de Achterweg te Hoogvliet.
Het concert wordt net als voorgaande jaren georganiseerd door Chr. Gemengd Koor
“ZANGLUST”.
Aan dit concert wordt medewerking verleend door boloney brass quintet, Annemet Lems sopraan,
Hans Cok piano, Krijn Verhagen orgel en de algehele muzikale leiding is in handen van Cees
Schrijver.
Het concert begint om 14.00. Kerk is open om 13.30 uur. Toegang is gratis.
Adventsvesper met koor “Canticum”
Op zondag 13 december is er in de Gereformeerde kerk in Pernis een Adventsvesper met koor
“Canticum”. In deze vesper wordt naast het zingen van adventsliederen door koor en aanwezigen,
ook een aantal lezingen in adventsstijl gehouden.
Advent met elkaar lezen en zingen, wij nodigen u er graag voor uit.
Plaats: Gereformeerde kerk Pernis, Pastoriedijk 340 Pernis, m.m.v. koor “Canticum”, onder leiding
van Hanneke Verbeek. Organist: Dries Nelemans. Lector: W.A.C. Spek. Aanvang 17.00 uur.
Koor “Canticum”.
Open avond koor “Canticum”
Zoals u uit voorgaande berichtgeving heeft kunnen lezen verzorgt koor “Canticum” medewerking
aan b.v. kerkdiensten in diverse kerkelijke gemeentes en instellingen in de omgeving van Pernis,
Poortugaal en Rhoon. Sinds het voorjaar van 2009 staat het koor onder leiding van Hanneke
Verbeek. Deze dirigente stelt dat koorzang niet moeilijk is, maar door gewoon makkelijk te zingen
een verrijking van de/een eredienst kan zijn. Wilt u meebeleven hoe dit is, kom donderdag 17
december naar het Gereformeerd jeugdgebouw, Burg. v. Esstraat 34 in Pernis op onze open avond.
Aanvang 20.00 uur
Namens koor “Canticum” Leen Koster.
2e Editie Carols in Pernis
Ook dit jaar is héél Pernis weer welkom bij "Carols in Pernis". Een feestelijke happening met
veel zang, dans en muziek in het teken van Kerstmis om u alvast een beetje in de stemming te
brengen. Dit jaar, weer net als vroeger (weet u nog wel, de jaarlijkse Kerstsamenzang in het
verleden?) in de kantine van Niehuis & Van den Berg, tegenwoordig Damen Shiprepair. Het adres
is Pastoriestraat 1 en er is voldoende parkeergelegenheid. Dit jaar maken we met u een rondvaart
door de havens waar we schepen en bemanningen ontmoeten, afkomstig uit vele landen. U gaat
meemaken hoe zij Kerstmis vieren en natuurlijk mag u ook zelf weer volop meezingen. Er wordt
medewerking verleend door een internationaal gezelschap w.o. : Orgelman Meyer,
Smartlappenkoor Tranen met Tuiten o.l.v. Wijnie Smits, het Russiche Don Kozakkenkoor, de
Fillippijnse dansgroep Kapitbayan, Muziekvereniging OBK Pernis, het Kerrebijn Choir, de
sopraan Eliza van Dolderen, de solisten Johan Verberne en Petra Sekeris, organist Aad
Stortenbeker, Jurjen Kaspers, misschien nog een Antilliaans koor en nog veel meer.
Op vrijdagavond 11 december staan om 19.45 uur de koffie, gluhwein en andere drankjes voor u
klaar en om 20.15 uur steken we van wal. Laat dit feestelijke begin van de Kerstperiode niet aan u
voorbijgaan. Voor meer informatie: Gerda Kok-Nieuwenkamp tel. 010-4381465
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KERSTDINER

Op Eerste Kerstdag vanaf 16.00 uur willen wij een gezellig Kerstdiner organiseren!
Al langer waren er ideeën om een kerstdiner te bereiden voor mensen uit ons dorp die op
1e kerstdag het leuk zouden vinden dit met elkaar te vieren.
Dit jaar hebben we de knoop doorgehakt en besloten het te organiseren.
Een kerstdiner op 1e kerstdag. We doen dat, omdat we de vreugde van dit feest samen willen delen.
En omdat wij in gesprekken op visite, bij clubs of in een persoonlijk gesprek vernamen dat het
toch wel moeilijk kan zijn om de feestdagen en vooral de 1e kerstdag alleen door te brengen.
Veel mensen doen dat met familie en vrienden, maar sommigen zijn om wat voor reden dan ook
die dagen alleen, dit kunnen ook echtparen zijn. De kinderen zijn weg, geliefden zijn weggevallen,
er zijn geen familieleden of vrienden waar je naar toe kan gaan.
Voor wie is dit kerstdiner bedoeld?
We denken aan mensen van + 50 jaar en ouder. Niet alleen mensen uit de kerken maar een ieder
die deze kerstdag niet alleen wil vieren is van harte welkom.
Misschien bent u wel een beetje huiverig u op te geven, omdat u niet weet wie er komt of omdat u
ertegenop ziet, dat u daar alleen naartoe zou moeten.
Wellicht kent u iemand die met u meewil, neem dan contact met hem of haar op en kom samen! Of
misschien kent u iemand die een zetje nodig heeft om dit drempeltje te nemen, bel hem of haar dan
op en neem die dan gezellig mee!
We willen dit doen, als er belangstelling voor is, in wijkgebouw Rehoboth.
We heten u hartelijk welkom en willen u op deze dag een paar gezellige uurtjes bezorgen.
Wij zijn uw gastvrouwen en gastheren en zorgen voor een hapje, drankje en het diner.
We hopen u daar te ontmoeten en hebben tot nu toe al vele positieve reacties ontvangen.
Gezien de voorbereidingen graag een telefoontje naar ons of stuur het strookje in, dan kunnen we
alles regelen en u welkom heten. Van u wordt een kleine bijdrage gevraagd welke tussen de
€ 10,00 en € 15,00 zal bedragen.
Nog vragen? Schroom niet contact op te nemen met één van ons!
Fam. H. Verhagen tel.: 4163205
Fam. B. Ruizeveld de Winter tel.: 4382582
We hopen tot ziens op 25 december!!

Antwoordstrook__________________________________________________________________
S.V.P. zo spoedig mogelijk inleveren bij de fam. B. Ruizeveld de Winter, Ozingastraat 17 of de
fam. H. Verhagen Ring 296
Ja, ik heb belangstelling voor het samenzijn op 1e kerstdag.
Naam:…………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………...
Tel:............................................................................................................
Aantal personen:…………
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" Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. "
Lied 137 uit Evang. Liedbundel

Vol bewondering voor de manier waarop zij het onvermijdelijke aanvaardde en
daarmee voor ons het afscheid minder moeilijk maakte, geven wij u kennis dat
van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder
en oma, onze zus, schoonzus en tante

Lenie Molendijk-'t Hart
* 30 oktober 1932

† 24 november 2009

Jan Molendijk
Marja en Jan
Jan en Martine
Vania
Huge en Tica
Peter en Stephanie
Gijs
Bas
Wim 't Hart
Marie 't Hart-van der Steen
en verdere familie
Hospice "Cadenza", Rotterdam
Verheulstraat 7
3195 TG Pernis
De begrafenis heeft zaterdag 28 november 2009 plaatsgevonden
op de Algemene Begraafplaats te Pernis.

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, 3195 XB Pernis
Van Zyll de Jongstr. 96, 3195 TP Pernis
tel: 416 44 33
tel. 416 17 24
tel: 472 03 52
Rehoboth
tel: 416 41 25
Bovenzaal Rehoboth
tel: 416 36 49
Ozingastraat 73,3195 SK Pernis
Ozingastraat 73, 3195 SK Pernis
beheerder: mw. B. de Laat-Spruijt
beheerder: mw. W.G. de Ronde-van der Toolen
tel: 472 05 78
tel: 416 50 17
Diaconie
College kerkrentmeesters
Administratie collectebonnen
Bankrek.nr.: 3532.02.584
Bankrek.nr.: 3532.02.509
Bankrek.nr.: 3532.57.230
Postgiro: 63.27.27
Verdere informatie (overige adressen en informatie vindt u in de Wegwijzer)
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