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KERKDIENSTEN

Zondag 7 maart 2010 - 4e Lijdenszondag
09.30 uur : ds. A.N. Rietveld te Barendrecht
18.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Jongerendienst

_

Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. R. van der Leeden
Avonddienst : dhr. R. van der Leeden

____________

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

Ambtsdrager van ontvangst: dhr. T. Roobol / dhr. H.J. Verheij
Collecte
: ochtend: Diaconie / Kerkrentmeesters; avond: Jongerenwerk / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. S. Bootsma
Oppasdienst : Rineke de Snaijer en Siska Verheij
Zondagsschool: Groep 1
- Marleen den Ouden en Petra Sekeris
Groep 2 en 3 - Kees-Jan Koster en Jolien Roobol
Zondag 14 maart - 5e Lijdenszondag _ ___________________________________________
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Bidstond voor gewas en arbeid
18.30 uur : ds. C.H. Wesdorp te Zwijndrecht
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. M. Roobol
Avonddienst : dhr. M. Roobol

Organist
dhr. A. Stortenbeker
dhr. W. Ketting

Ambtsdrager van ontvangst: dhr. R. van der Leeden / dhr. B. Koert
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. L. Lodder
Oppasdienst : Heleen Verschoor en Hanneke Hout
Zondagsschool: Groep 1
- Lianne Koster en Siska Verheij
Groep 2 en 3 - Jessica den Uijl en Anneke Bruinse
Zondag 21 maart 2010 - 6e Lijdenszondag___________
09.30 uur : de heer E.J. Bergman te Katwijk aan Zee
15.00 uur : Interkerkelijke Jongerendienst in Rehoboth
18.30 uur : ds. A. Bloemendal te Well-Amerzoden
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. B. Ruizeveld de Winter
Avonddienst : dhr. B. Ruizeveld de Winter

_____________________________

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

Ambtsdrager van ontvangst: dhr. M. Roobol / mw. A. Keemink
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Collecte Jongerendienst: Pernis voor Afrika
Kerkauto
: dhr. D.J. Verheij
Oppasdienst : Conny Ruizeveld de Winter en Anke Keemink
Zondagsschool: Groep 1
- Janny Verheij en Conny van Dijk
Groep 2 en 3 - Kees-Jan Koster en Jannette Molendijk
2

BIJBELROOSTER

zo
ma
di
wo
do
vr
za

7 maart
8 maart
9 maart
10 maart
11 maart
12 maart
13 maart

Exodus
Exodus
Exodus
Psalm
Psalm
Psalm
Exodus

zo
ma
di
wo
do
vr
za

14 maart
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21 maart
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27 maart

Exodus
Exodus
Exodus
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Exodus
Exodus

6: 2 - 12
6: 13 - 27
6: 28 - 7: 7
105: 1 - 15
105: 16 - 27
105: 28 - 45
7: 8 - 13
7: 14 - 25
7: 26 - 8: 11
8: 12 - 15
8: 16 - 28
9: 1 - 7
9: 8 - 12
9: 13 - 26
9: 27 - 35
10: 1 - 20
10: 21 - 28
11: 1 - 10
135
12: 1 - 13
12: 14 - 28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meditatie
“De dood niet zien ?”
Johannes 8:51
‘De dood hoort nu eenmaal bij het leven’, zeggen de mensen.
En inderdaad, dat is waar, maar op een andere wijze dan zij meestal bedoelen.
Wat bedoelen zij dan? Zij menen dat de dood een normale zaak is, een natuurlijke zaak van
afsterven van al wat leeft. En daar doe je niets aan, daarin moet je maar berusten. Zij bekijken dat
biologisch.
Maar gezien vanuit Gods bedoeling met de mens hoort de dood er juist niet bij. Theologisch
gesproken is de dood een inbreker die wij binnengelaten hebben om ons leven te stelen. De dood
staat op onze rekening en heeft met ongehoorzaamheid aan Gods wil en gebod te maken. De dood
is een straf, een oordeel.
Door de zondeval is hij er bijgekomen en omdat hij erbij gekomen is, moeten wij ons er in ons
leven op voorbereiden.
De vraag is dan: hoe doe je dat?
Het behoort immers tot de verantwoordelijkheid van de mens dat hij over zijn naderende dood
nadenkt en dat niet wegstopt, ontvlucht of ontkent.
Zo dus niet. Hoe dan wel?
Je aansluiten bij de beweging “Uit vrije wil”, die de zelfgekozen dood na 70 jaar wil invoeren, los
van ziekte of ondraaglijk lijden, maar alleen omdat het leven in hun ogen voltooid is?
Dat is een standpunt van hen die menen zelf over leven en dood te kunnen en te mogen beslissen.
De mens is autonoom, letterlijk zichzelf de-wet-stellend!
Hoe oneens ik het ook ben met deze opvatting, hij is nog altijd beter dan die eerste houding, die de
kop in het zand steekt.
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Maar als je in God gelooft, zul je ook inzake het levenseinde niet jezelf de wet stellen, maar naar
Hem horen.
In het Johannesevangelie zegt Jezus in dit vers: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand
mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen”.
Een indrukwekkend woord.
Want wat blijkt uit Zijn woorden: dat de dood voor hen die Zijn woord bewaard hebben, niet meer
voor hen ligt, maar achter hen! Dat allen die Zijn woord bewaren niet langer leven naar de dood,
maar na de dood! Ze zijn de doodsrivier al gepasseerd.
Ze moeten nog wel sterven, maar de dood zullen zij niet aanschouwen. De dood zal blijken een
doorgang tot het eeuwige leven te zijn. Sterven blijkt erven te zijn !
Deze radicale woorden van Jezus stuiten op verzet van de mensen, waarmee Jezus spreekt op dat
moment. Zij zijn ook ongehoord en kunnen alleen maar aanvaard worden, wanneer we geloven dat
Jezus Gods Zoon is.
Maar dan zijn ze uitermate bemoedigend, troostrijk en hoopgevend en veranderen ze heel ons
bestaan dat zich in leven en sterven geborgen weet in Hem en in Zijn woorden. Iedere keer,
wanneer wij de Bijbel openen, openen wij het boek des levens, waarin ons dat vergezicht getoond
wordt.
In de lijdenstijd leren we verstaan dat Hij de weg naar de dood insloeg, de weg naar het oordeel dat
op het vloekhout aan hem voltrokken werd om voor u en mij die levensweg te banen.
Waar we dat gedenken kunnen we ons vandaag nog met blijdschap voorbereidingen treffen voor
ons einde zonder ons krampachtig vast te leggen bij één of andere “vrijewilsverklaring” en is het
zelfs mogelijk dat wij voor de zaak van dit evangelie ook ons leven over hebben…
Want einde zal zijn de aanschouwing van een nieuw begin.
De stervensweg van Jezus eindigt bij Zijn opstanding!

GEMEENTEBERICHTEN

In Memoriam ( 1 )
Op vrijdag 12 februari is in “Het Havenlicht” van ons heengegaan Katharina Hordijk.
Zij is 84 jaar geworden en op dinsdag 15 februari hebben we haar, na een dienst van Woord en
Gebed in de Hervormde kerk, naar haar laatste aardse rustplaats gebracht op de Algemene
Begraafplaats van Pernis.
Oorspronkelijk kwam Rina van buurtschap “De Heij” als 2e dochter uit een gezin, waarvan de
moeder een jaar na de geboorte van Rina overleed.
Haar vader hertrouwde, ze kregen nog een dochter en deze 2e moeder heeft liefdevol zorg
gedragen voor het gezin waar zij in terecht kwam.
Rina’s vader was een veelzijdig man die in kerk en vakvereniging veel heeft mogen verrichten.
Hij werkte bij Shell, eerst op de Sluisjesdijk, later op Pernis en om die reden kwam dit gezin in ons
dorp wonen.
Na de Lagere School bezocht Rina de huishoudschool en werd naaister.
Voor velen in Pernis was zij het adres waar kleren gemaakt of hersteld konden worden. Zelf ook
zag Rina er altijd goed uit en hechtte er waarde aan zich verzorgd te kleden.
Toen deze vorm van huisnijverheid uit de tijd raakte vond zij werk in de kantine van de RDM en
kwam zo weer op de Heijplaat, waar zij als kind nog naar school gegaan was.
Dit werk heeft ze met veel plezier gedaan en Rina wist zich goed te handhaven onder het RDMpersoneel. Ze liet niet met zich sollen en beviel haar iets niet in het woordgebruik tijdens de
lunchpauzes dan kon ze je in de bediening daarvoor ‘straffen’ door je over te slaan…
Ze wist wat ze wilde en maakte dat ook zonneklaar.
Dat bleek ook toen Rina een poosje verkering had, maar dit uitmaakte, omdat haar vriend niet
kerkgaand was en ‘dan werd het niks’, zo zei ze vele jaren later!
Dat geeft al aan, dat voor haar geloven fundamenteel was.
De kerk bezocht zij trouw en meer dan 30 jaar heeft zij ook gezongen op “Zanglust”.
Een tijdlang is zij bezoekzuster geweest, ter ondersteuning van het pastoraat in de gemeente.
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Hoogtepunt in haar leven was een reis naar Israël, die zij met haar nichtje van 18 maakte.
Toen zag zij het land waar ze haar leven lang de verhalen van gehoord had.
Lange tijd heeft zij met haar vader aan de Vermaetweg gewoond en hem verzorgd tot aan zijn
dood.
Totdat een jaar of vier geleden aan het licht kwam dat zij leukemie had en gaandeweg zelf steeds
meer verzorging nodig had. Dat bracht haar in “Het Havenlicht”, waar zij op kamer 114 nog een
goede tijd heeft gehad, al werd dat regelmatig onderbroken door ziekenhuisopnames ten gevolge
van haar ziekte.
Een paar maanden geleden wist zij dat haar einde naderde en al eerder had zij alles klaargemaakt
dat voor haar uitvaart gebruikt moest worden.
Ze had ooit belijdenis gedaan met de tekst: “Indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als
koningen heersen” (2e brief aan Timotheüs 2:12).
En nu bij terugblik bleek volharding ook haar leven te typeren. Een volhouden om te blijven
vertrouwen, ook al lopen in het leven de dingen soms anders dan je gehoopt had.
Dat is weten dat het volgen van Jezus de weg van het kruis is, een weg die ook kruisen zet door je
eigen leven, want deze Koning regeert vanaf het hout. Maar wie die weg gaat, zal ook met Hem
mogen heersen, zal na het kruis de kroon ontvangen.
In dat vertrouwen is ze ook heengegaan, verlangde zij er ook naar, nu al haar lichaamskrachten het
hadden begeven.
In dat vertrouwen kunnen we haar loslaten en zelf ook verder gaan, want dan is ‘het pand, Hem
toevertrouwd, tot die dag bewaart voor mij’ (Joh. de Heer 112).
Gedenken wij haar familie in onze voorbede!
In Memoriam (2)
Op 15 februari is in ziekenhuis “Vlietland” in Schiedam Jacoba Petronella Maria Vaandrager-van
Gaalen overleden. Een week ervoor was ze na een hersenbloeding thuis gevallen en in coma
geraakt. Koos is 93 jaar geworden. Op zaterdag 20 februari is zij, na een dienst van Woord en
Gebed in de Hervormde kerk, op Rozenburg begraven.
Koos was op Rozenburg geboren als 5e en jongste dochter uit ouders die ‘well to do’ waren. Haar
vader kon rentenieren en leefde van het geld dat de vele landerijen die hij, via zijn vrouw had
gekregen, opbrachten. Bij Koos kon je die voorname achtergrond ook altijd nog proeven. Ze ging
goed gekleed en straalde in heel haar houding een zekere aristocratie uit.
Na de Lagere School ging ze in Brielle naar de huishoudschool.
In 1944 trouwde ze met Jacob Vaandrager en na een korte tijd van inwoning in Pernis gingen zij
naar Hoogvliet waar hij een boerderij, met name een veebedrijf, had gekocht. Daar hebben ze tot
1967 gewoond en gewerkt met personeel binnens- en buitenshuis. Samen hebben ze twee kinderen
gekregen.
Toen de grond onteigend werd door de Shell, kochten ze een huis in Pernis aan de Ring, niet ver
van waar nu het metrostation ligt. Daar liggen vele en goede herinneringen van met name de
kleinkinderen die bij opa en oma logeerden en daar heerlijk in de tuin en boomgaard hebben
gespeeld. In 1991 kreeg haar man tijdens een autorit een hartaanval in de Beneluxtunnel en stierf.
Koos wist als door een wonder de auto naar de kant te manoeuvreren en het er levend af te
brengen. Nog 6 jaar heeft zij aan de Ring gewoond, maar toen werd het huis haar te groot en
verhuisde zij naar de Verduynstraat, waar zij tot vorige week heeft gewoond.
Daar leefde ze teruggetrokken, temidden van haar vele meubeltjes, die ze uit het grote huis had
meegenomen. Toen zij door de ouderdom kwetsbaarder werd, moeilijker ging lopen en ook
slechter ging zien, en er door haar kinderen wel eens geopperd werd zich in te schrijven voor een
verzorgingstehuis bleek dat voor Koos onbespreekbaar. Ze hield onverzettelijk eraan vast op
zichzelf te blijven en dat is ook zo gebleven totdat zij naar ‘dat andere huis, niet met handen
gemaakt’ verhuisd is.
In de rouwdienst stonden we stil bij een tekst van Paulus aan de Corinthiërs (1ste brief, hfst. 9:2427 ) waar de apostel ons oproept in de renbaan van het leven zo te lopen dat we de eerste prijs
behalen, niet om de vergankelijke maar de onvergankelijke erekrans te verkrijgen.
Koos was een liefhebber van sport, m.n. van voetbal en van schaatsen. Ze had zich al voorbereid
op de Olympische Winterspelen en ooit was zij ook zelf een verdienstelijk schaatsster geweest.
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Daarnaast was oma en ‘ouwe oma’ een vrouw die graag spelletjes met haar klein - en
achterkleinkinderen deed, vooral sjoelen. Tot vlak voor haar overlijden heeft ze dat nog gedaan en
altijd met een zeker fanatisme.
De apostel vraagt ons: hoe loop je nu op de renbaan van het leven? Hoe speel je het heilig spel van
je bestaan voor Gods aangezicht op aarde met de mensen die je zijn toevertrouwd?
Hoe te spelen om de overwinning in de wacht te slepen?
Het antwoord heeft te maken met de vraag: tot wiens eer leef je? Is dat tot eer van jezelf of tot eer
van God? Heeft Hij het voor het zeggen in je ‘loopbaan’ of jij? En gaat het om de anderen of
jezelf? Als we langs deze lijn haar (en ons) leven meten, dan blijkt het dubbel te zijn: voor
sommigen was oma een vrouw die er voor je was en je verwende in allerlei leuks en lekkers, maar
daarnaast was ze ook moeilijk in de omgang en hield ze vast aan haar eigen zin en gelijk, er waren
momenten van betrokkenheid en zorg, van interesse en belangstelling, die uit haar woorden
bleken, maar er waren ook woorden die beter niet gezegd hadden kunnen worden of woorden die
juist wel hadden moeten klinken, maar nagelaten zijn. Ons leven is altijd een dubbelspel, waardoor
wij nooit de erekrans zullen behalen. Het evangelie echter geeft ons die Ene van Godswege
gezonden die in de renbaan van Zijn leven wel ‘uit één stuk’ gelopen heeft, het was Zijn spijze en
drank Gods wil te doen en die daarom die eerste prijs heeft behaald. Maar niet zonder daarvoor een
hoge prijs te hebben betaald. Want in Zijn lijden en sterven voldeed hij de prijs voor ons
dubbelspel…
Wie dat gelooft kan in Hem nochtans de overwinning behalen.
Koos heeft haar leven lang dit evangelie van die volmaakte Speler horen verkondigen die voor ons
spelbederf naar Golgotha gegaan is en in dat Woord ligt ons behoud, zowel in leven als bij het
sterven. Zo kunnen we elkaar ook loslaten en teruggeven, want dan leven en sterven we niet voor
eigen rekening. Zo kunnen we ook onze levensloop voltooien, als we die achter Hem aangaan.
Haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie in uw voorbede aanbevolen.
In het bijzonder haar zoon Jaap die op de dag voordat zijn moeder begraven werd door een
hersenbloeding werd getroffen!
Jarigen
Op 7 maart mevr. N.L. van ’t Sant (G.A. Soetemanweg 53f).
Op 9 maart dhr. P. Nieuwpoort (Vermaetweg 20) en dhr. J. ’t Hart (Ring 125).
Op 10 maart mevr. E.K. den Arend-Mol (Vermaetweg 50).
Op 11 maart mevr. A. van der Steen-Spruijt (G.A. Soetemanweg 53h) en dhr. P. van den Berg
(Corneliahof 13).
Op 12 maart dhr. K. Koopman (Verheulstr. 60) en dhr. N. Vermeij sr. (Othelloweg 281 H’vliet).
Op 14 maart dhr. H. Keemink sr. (Burg. van Esstr. 43).
Op 15 maart mevr. J. van Eck (Ring 59) en mevr. E. Verheij-Aalbers (G.A. Soetemanweg 55d).
Op 16 maart mevr. J.W. Koert (Burg. Beyenstr. 17).
Op 17 maart dhr. W. Dekker (Havenlicht 102).
Op 18 maart mevr. W.J. Mastenbroek-van Oversteeg (Havenlicht 204).
Op 22 maart mevr. J. Buesink-van den Berg (Pastoriedijk 407).
Op 23 maart dhr. J. Wilbers (Pastoriedijk 165).
Op 26 maart mevr. J. Meijer-van der Nol (Havenlicht 002) en mevr. A. Koert- Bekker (Burg.
Beyenstr. 60).
Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!
Alle jarigen 1 Thessalonicenzen 5:22-24 aanbevolen!!
Bloemen
Op 14 febr. gingen zij naar dhr. P. Molendijk (Smallandstr. 60), dhr. E. Op ten Noort (Burg. van
Esstr. 40 ) en mevr. C. Molendijk-Berkelaar (Havenlicht 008).
Op 21 febr. gingen zij naar de fam. Lagendijk (Murraystr. 14), de fam. Rafel (Eibergenstr.15) en
naar mevr. A. de Ronde-van den Berg (Havenlicht 105).
Op 28 febr. gingen de bloemen naar mevr. Lebbe-van der Steen (Havenlicht 004), mevr. NoordzijRiegman (Ring 62) en naar dhr. A. den Ouden (Ozingastr. 52).
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Zieken
In het Ruwaard van Putten: mevr. G. Muizer-den Ouden (Madroelstr. 50) en dhr. J. van der Steen
(Blauwgras 45 Spijkenisse).
Tijdelijk verblijft in Sonneburgh: dhr. D. Berkhout (Uiterdijk 165).
Zij en allen die thuis ziek of herstellende zijn wensen wij Gods nabijheid toe!
Verpleegtehuizen
Verpleeghuis De Breede Vliet
Dhr. P. Molendijk
Dhr. P.H. van Hengel
Dhr. L. van der Steenhoven
Mevr. A. van Schelven-Bouter

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 € 10 voor waar het erg nodig is!
Via ouderling scriba dhr. R. van der Leeden € 20 voor de kerk.
Via dhr. L. Hoogwerf € 20, € 10 voor de kerk en € 10 voor de kerktelefoon.
Via Ds. Lavooij 1x € 5, 3x € 10, 2x € 20 voor de kerk en 2x € 50 voor de Roemenië-reis 2011.
Alle gevers hartelijk dank!
Sabbathsmaal
Met vreugde zien we terug op het sabbathsmaal waar maar liefst 29 mensen aan hebben
meegedaan. De bovenzaal bleek heel geschikt, de interkerkelijke sfeer was warm, de gebeden en
de zegeningen indrukwekkend, het eten en drinken uitstekend en de kosten waren laag gehouden.
Voor herhaling vatbaar!
Impuls
Op 12 maart om 20.15 uur komt “Impuls”weer bijeen ten huize van Kees-Jan en Lianne Koster.
Alle jongeren boven de 18 welkom!
Bij de diensten
Op 14 maart gedenken we dat we ons natje en droogje niet bij geval of door eigen kracht, maar uit
Gods hand ontvangen, we bedoelen dat we bidstond voor Gewas en Arbeid houden.
Tevens zal er in die dienst ook gedoopt worden en wel Thom Ronald, zoon van Ron Sekeris en
Jenny van der Steen (Smallandstr. 29). Dat is passend voor een bidstond, want ook onze kinderen
zijn Gods geschenken aan ons. In de doop gedenken wij Zijn Vaderlijke zorg die zich over ons
uitstrekt in Zijn Zoon die Zijn bloed voor ons heeft gegeven om ons van de komende toorn te
redden.
Op 28 maart is het alweer de 7e en laatste lijdenszondag, die traditioneel Palmpasen heet en waarin
we de intocht van onze Here Jezus in Jeruzalem gedenken.
Daarna begint De Stille Week, met de eerste drie dagen interkerkelijke (korte) vespers in de
Vrijgemaakte kerk (ma.), de Gereformeerde kerk (di.) en in de Hervormde kerk (wo.).
Aanvang 19.30 uur, tot 20.00 uur.
U bent welkom, maar graag verzoeken we u het karakter van de stilte in deze stille week te
bewaren. De eerste avond is het thema: ‘Ik ben het brood’, de tweede ‘Ik ben het licht’ en de derde
‘Ik ben de deur’.
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Verkoop Israël-producten
Al heeft de PKN in reactie op het verschijnen van het Kairos-document geen boycot van
Israëlproducten bepleit die in dit eenzijdig document werden voorgesteld, anderen doen dat wel,
met de bedoeling Israël te dwingen haar houding in het conflict met de Palestijnen te veranderen.
Maar zolang zowel de PLO als Hamas beiden in hun handvesten de vernietiging van de staat Israël
hebben staan en er ook in schoolboekjes, die o.a. met uw en mijn belastinggeld betaald, door deze
bewegingen slechts van Palestina gesproken wordt alsof Israël niet bestaat, kan het eenvoudigweg
niet anders dan dat Israël zich incl. het hek moet verdedigen tegen haar vijanden die haar geen
bestaansrecht gunnen.
Het is daarom een uiting van solidariteit Israël-producten te kopen bij de consulenten die over ons
land verspreid dit doen. Ten onzent bij Janny en Aad van der Kuil (Burg. van Esstr. 189).
U kunt dat doen op dinsdag 9 maart van 9.00-21.00 uur en op
donderdag 11 maart van 10.00-18.00 uur.
Behalve kopen kunt u er ook allerlei delicatessen uit Israël proeven.
Ik zou zeggen: bezorg ze twee uiterst vermoeiende dagen, dat kunnen ze wel aan na hun
krokusvakantie!
Vastengroepje
Dezen zijn weer welkom in de pastorie op 21 maart vanaf 20.45 uur voor een tussentijdse
evaluatie!
1ste en 2e Wereldoorlogreis
Op 15, 16 en 17 april hopen mijn broer en ik weer een reis naar een aantal bezienswaardigheden te
organiseren in Frankrijk en België die te maken hebben met de 1ste en nu ook de 2e Wereldoorlog.
We hopen o.a. een bezoek te brengen aan Compiegne, waar we de (replica) wagon bezichtigen
waar de wapenstilstand op 11 nov. 1918 gesloten werd en Duitsland werd vernederd, maar waar
ook in 1940 de wapenstilstand gesloten werd en Frankrijk werd vernederd.
Daarna gaan we naar Peronne en bezoeken daar het Musee du Grande Guerre, het grootste 1ste
wereldoorlogmuseum van Frankrijk. We overnachten in Peronne en de volgende dag gaan we de
frontlinie bezoeken aan de rivier de Somme. Later op de dag gaan we naar het Talbot-house in
Poperinge, waar eertijds soldaten en officieren een tehuis vonden om op verhaal te komen. Alles is
daar nog in de stijl van W.O.1.
Ook Ieper staat weer op het programma.
Dit en zoveel meer staat u te wachten als u zich bij mij opgeeft. Graag zo spoedig mogelijk, want
een man of acht is al meer dan voldoende.
De reis staat o.l.v. mijn broer die zich al vele tientallen jaren heeft verdiept in deze materie, de
route heeft uitgestippeld de bijzondere plekjes weet en er veel over vertellen kan.
Voorafgaand aan de dagen zal er een film worden vertoond ergens in Pernis, die ons in de materie
inleidt.
En voor het geval u nog geen vakantiebestemming hebt: mijn broer en zijn vrouw stellen hun huis
gratis beschikbaar in Maarn van 3 tot 17 juli van waaruit u heerlijk kunt fietsen in de omgeving of
thuis in de tuin kunt zitten, met als enig verzoek op twee katten te passen.
Actueel
In deze maanden, waarin het kabinet demissionair is en regering en parlement op elkaar zijn
aangewezen, kunnen zij laten zien of zij werkelijk het landsbelang willen laten dienen boven het
partijbelang. Eindelijk kan er weer eens volop en voluit dualistisch geregeerd worden, zoals dat in
een parlementaire democratie hoort te zijn!
We zullen het nauwlettend op afstand volgen.
Spreuken
Over God ( 2e vervolg ):
- Als God niet bestaat, is alles geoorloofd (F.M. Dostojewski)
- Als God niet bestaat, is er geen middel meer om aan de mensen te ontkomen (J.P. Sartre)
- God laat een kevertje over Zijn hand lopen, terwijl hij de Verenigde Naties onder de duim houdt
(O. Jager)
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Pastorieklanken
Het geluid van de hondjes Ronja en Doortje in deze krokusvakantie (waar zijn ze trouwens
gebleven, die krokussen? Ik zie alleen nog maar schoorvoetend enkele sneeuwklokjes voorzichtig
hun kopjes opheffen…) zorgt er gelukkig nog voor dat de stilte die in de pastorie heerst door het
ontbreken van de meeste kinderen, nog regelmatig ‘overblaft’ wordt.
Er hoeft maar iemand tussen kerk en pastorie te lopen of ze slaan aan.
Postbezorgers, al komen ze iedere dag, worden gezien als levensgevaarlijke terroristen.
En wie binnenkomt wordt al helemaal getrakteerd op een kakafonie.
Nee, ze zijn samen een slecht voorbeeld van pastoriebewoners, die juist gastvrij moeten zijn. Eén
geluk, ze blaffen wel, maar bijten niet.
Laat het u dus niet weerhouden de pastorie aan te doen, wanneer dat nodig mocht zijn!
Voor één iemand echter zijn ze bevreesd en dat is de koster. Die draait zich namelijk om en blaft
terug, zodat ze met de staart tussen de benen wegrennen…
Thuis natrillend in hun mandjes lees ik ze voor uit het leerzame boek van W.G.van der Hulst: ‘Van
den bozen koster’…, een nog altijd actuele roman voor die teckeltjes.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Dinsdag
Maandag
Woensdag
Dinsdag

9 maart
15 maart
17 maart
23 maart

Kerkenraad
Moderamen Diaconie
Consistorie
Diaconie

Consistoriekamer
Consistoriekamer
Consistoriekamer
Consistoriekamer

19.30 uur
19.00 uur
19.45 uur
19.30 uur

KERKELIJKE ADMINISTRATIE

Uit onze gemeente zijn vertrokken:
- de heer J. Snikkers, Murraystraat 9, naar Vlaardingen
- de heer M.C. Lavooij, Ring 21, naar Leiden
In onze gemeente zijn nieuw binnengekomen:
- mevrouw L.J. van der Steen-Kik, “Het Havenlicht”, vanuit Rotterdam
- de heer en mevrouw M. Visser-Roos, “Het Havenlicht”, vanuit Rotterdam
- de heer A.H. van den Berg, Pastoriedijk 134, vanuit IJhorst
Binnen onze gemeente zijn verhuisd:
- mevrouw M.W. van Wingerden, Burg. van Esstraat 134, naar Pastoriedijk 487
- de heer M. Messemaker, Boonstraat 54, naar van Zyll de Jongstraat 66
- familie P.P. Sekeris-de Bruin, Pastoriedijk 514, naar Burgemeester van Esstraat 58
KERKENRAADSVERGADERING

Kort verslag van de kerkenraadvergadering, gehouden op dinsdag 5 januari 2010, om 19.30 uur in
de bovenzaal van Rehoboth.
Opening.
Preses ds. Lavooij opent de vergadering, heet een ieder welkom en stelt voor gezang 166: 1 en 4 te
zingen en gaat daarna voor in gebed. Vervolgens leest hij uit Lucas 2. Simeon en Anna leefden in
de verwachting van de komst van de Messias en zien Hem. Dit is ook de opdracht voor nu, leef in
de verwachting en God dienend. Stug volhouden en op onze post blijven en bidden. God zal Zijn
belofte inlossen. Het komt aan op trouw en volharden en zal beloond worden.
Appèl nominaal.
Zij die verhinderd zijn worden genoemd.
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Notulen-, actie- en besluitenlijst.
De notulen, actie- en besluitenlijst van de vergadering van 24 november 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.
Wat verder ter tafel komt.
Er komt een oproep in Kerkklanken voor de commissie van ontvangst, waarbij ook de jeugd wordt
aangespoord.
Ds. Lavooij meldt dat ds. Den Besten zijn vervanger is tijdens de Roemeniëreis.
Ds. Den Besten heeft op zijn beurt gevraagd of wij vanaf 1 april a.s ten minste één ambtsdrager per
drie weken voor Sonneburgh willen afvaardigen. Komende vergadering komen we hierop terug.
Afscheid ambtsdragers.
Acht ambtsdragers te weten ouderling J. Groeneweg - van der Steen, ouderling L.J. Hoogwerf,
jeugdouderling A. Louwen, jeugdouderling J. van der Tak, ouderling-kerkrentmeester C.
Hoogwerf, ouderling-kerkrentmeester A. Pons, ouderling-kerkrentmeester
C. Vogel en diaken F. Bruinse nemen afscheid van de kerkenraad. Zij allen worden persoonlijk
toegesproken waarbij ds Lavooij aangeeft wat hun specifieke kwaliteiten zijn. Allen worden
bedankt voor hun inzet en toewijding, waarbij hen een cadeau en bos bloemen wordt overhandigd.
Sluiting.
Ouderling L.J. Hoogwerf stelt voor gezang 293: 1 te zingen gaat daarna voor in dankgebed. Ds
Lavooij dankt allen en sluit de vergadering om 21.45 uur, waarna er gelegenheid is nog even
gezellig samen te zijn onder het genot van een hapje en een drankje.
R. van der Leeden, ouderling scriba.
Missionaire ronde door Nederland op 25 maart in Rotterdam
Van de Protestantse Kerk in Nederland het navolgende schrijven ontvangen. U bent van harte
uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij ouderling-scriba
R. van der Leeden onder telefoon nummer 472 03 52 (op werkdagen liefst na 19.00 uur).
"Met deze brief, bedoeld voor de hele kerkenraad, nodigen we alle kerkenraadsleden van harte uit
voor de avond van de missionaire ronde die op 25 maart 2010 in uw classis wordt gehouden.
De avond wordt georganiseerd in overleg met de gemeenteadviseur van uw regio. In classes waar
gemeentes met een Gereformeerde Bondssignatuur zijn, is ’s middags en ‘s avonds een
vertegenwoordiger van de IZB aanwezig. We bieden het programma gezamenlijk aan.
De avond is overigens niet alleen voor kerkenraden bedoeld. Ook leden van missionaire teams,
evangelisatiecommissies en belangstellende gemeenteleden zijn van harte welkom. Verder zijn de
predikanten, die ’s middags een aparte bijeenkomst gehad hebben, weer van harte welkom.
Inhoud van de avond
Het programma ’s avonds wordt verzorgd door ds. J.P. van Ark en drs. N. Dijkstra-Algra, beiden
werkzaam in het Missionair Team van de Protestantse Kerk. Er wordt een film vertoond over de
kerkelijke situatie in Nederland en de missionaire (on)mogelijkheden, er wordt informatie
gegeven, en u kunt ideeën opdoen over hoe u ‘kerk naar buiten’ kunt zijn.
U krijgt ook wat mee: voor iedere gemeente zijn er twee exemplaren van een map met 30 kansrijke
missionaire modellen en vijftien boekjes waarin deze modellen verkort zijn weergegeven. Om
concreet mee aan de slag te gaan. De map wordt op de avond toegelicht.
Het zou fijn zijn als u met zoveel mogelijk mensen komt. Hoe meer mensen uit uw gemeente
komen, des te groter kan de impuls zijn die van de avond uitgaat.
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Hier volgen de gegevens:
Datum: 25 maart 2010 in de Immanuelkerk, Berlagestraat 96, Rotterdam-Alexander
Tijd: vanaf 19.30 uur inloop met koffie, start bijeenkomst 19.45 uur.
We zien ernaar uit u te ontmoeten! Mocht u niet kunnen op de datum in uw classis, dan bent u van
harte welkom in een andere plaats op een andere datum. Voor een overzicht van de data en locaties
verwijzen we u naar de website www.pkn.nl.missionair."

Sing-inn
Op dinsdag 23 maart houden we weer Sing-inn in gebouw Rehoboth. Om 10 uur staat de koffie of
thee voor u klaar. De liederen staan in het teken van de Lijdenstijd en Pasen. Vergeet niet uw
liedboek en evangelische liedbundel mee te brengen.
U bent van harte welkom.
Namens de evangelisatiecommissie,
Diny Verheij-Verschoor

ZENDING

Voorjaarszendingsweek
Tijdens de voorjaarszendingsweek (7 t/m 13 maart) staat het werk van JPRM in Nigeria centraal.
Christenen en moslims staan elkaar in centraal Nigeria soms naar het leven. Sinds 2000 zijn er
regelmatig felle conflicten met honderden doden, platgebrande dorpen en stromen vluchtelingen
tot gevolg. De oorsprong van veel van deze conflicten heeft eerder te maken met armoede en
verdeling van grond en rijkdom, dan met religie. Dominee Istifanus Habila onderkende dat veel
mensen niet kunnen lezen en schrijven en makkelijk worden misbruikt in de verdeel- en
heerstactiek van hoger geplaatsten. Kunnen christenen en moslims in Nigeria nog in vrede leven?
Ja, dat kan. Istifanus richtte JPRM op, een beweging voor rechtvaardigheid, vrede en verzoening
op lokaal niveau. JPRM organiseert alfabetiseringscursussen en vredesonderwijs. Sta óók op voor
vrede en maak door uw bijdrage het werk van JPRM mogelijk. U kunt uw bijdrage overmaken
d.m.v. de acceptgirokaart die u binnenkort ontvangt. De collecte wordt van harte aanbevolen.
Giften
De ZWO commissie heeft een bedrag ad EUR 60,00 ontvangen.
Hartelijk dank hiervoor!

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengst offerblokken januari 2010 ________________
3-1
€ 134,20
bonnen: € 42,90
10 - 1
€ 104,03
€ 72,80
17 - 1
€ 131,05
€ 44,50
24 - 1
€ 240,50
€ 100,40
31 - 1
€ 188,95
€ 68,60
€ 798,73 waarvan:11x € 5,€ 329,20
Bonnen:
€ 329,20
6x € 10,TOTAAL
€ 1127,93
1x € 20,=======
4x € 50,11

Kerkbalans 2010
Het is met grote dankbaarheid dat wij u de opbrengst van de actie kerkbalans 2010 bekend maken.
Tijdens deze actie vroegen wij, uw kerkrentmeesters, uw financiële bijdrage met een klein bedrag
te verhogen om zo het begrote tekort te kunnen verkleinen of weg te werken.
Gemeente, u heeft aan deze oproep, zoals altijd weer, gehoor gegeven. Dankzij nieuwe
inschrijvingen en uw verhoging is dat bedrag geworden: € 1.481,19. Dit is een verhoging
van 2.3% ten opzichte van 2008.
Aan éénmalige giften mochten wij een bedrag van € 2.113,50 ontvangen.
Aan uw kerkrentmeesters is door 358 inschrijvingen als vrijwillige bijdrage voor het jaar 2010 een
bedrag van € 65.275,-- toegezegd.
Met een gemeente als u, met zo’n groot verantwoordelijkheidsgevoel, zien wij dan ook de
toekomst met vertrouwen tegemoet.
Verantwoording giften:
Via diaconiecollecten 3x € 10,-Solidariteitskas (voorheen generale kas)
Deze week is de rekening met betrekking tot de solidariteitskas weer door ons ontvangen.
De bijdrage die wordt gevraagd bedraagt € 10,--. € 5,-- hiervan blijft in onze gemeente. De andere
€ 5,-- gaat naar de landelijke kas. Daaruit worden de bedragen betaald aan o.a. JOP, de
Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, en aan die gemeenten die het even niet redden.
Uw college van kerkrentmeesters is gehouden € 5,-- af te dragen voor alle belijdende leden. Als
een belijdend lid niet bijdraagt, dan moeten de kerkrentmeesters toch € 5,-- betalen.
U kunt uw bijdrage storten op bankrekeningnummer 3532.02.509 t.n.v. Herv. Gemeente Pernis of
op gironummer 632727 t.n.v. Herv. Gemeente Pernis o.v.v. solidariteitskas 2010
Namens het college van Kerkrentmeesters,
J. Sekeris, penningmeester

DIACONIE

Paasgroetenactie 2010
Waarom sturen wij een Paasgroet?
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een
Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland, als een bemoediging. Met Pasen vieren
christenen wereldwijd de opstanding van Jezus: de dood en de nacht wijken voor het licht! Juist
ook de gevangenen die terecht veroordeeld kunnen zijn, willen wij laten weten dat zij waardevolle
mensen zijn in Christus' ogen: er wordt aan hen gedacht, er wordt voor hen gebeden. Dat dat goed
doet, horen we via justitiepredikanten, van de Stichting Epafras, terwijl ook de gevangenen van de
groetenlijst van Amnesty en de mensenrechtenorganisaties in het buitenland blij zijn met de steun
die van de kaarten uitgaat.
Thema’s Paasgroetenkaarten
In een project over vragen, die we ook onszelf kunnen stellen, beeldden gedetineerden uit hoe voor
hen ‘een stad van vrede’ eruit zou zien. Hoe ziet die stad er voor jou uit? En wat kun je dan om aan
zo’n stad van vrede te werken. De verwerking van deze vragen leverde bijzondere
paasgroetenkaarten op.
Hoe je ook vastzit in je situatie, hoe dreigend het water ook mag zijn, het is met Pasen alsof God
tot iedereen zegt: ‘Er is altijd een doorwaadbare plaats, kom maar met Mij mee naar de overkant.’
Een thema waarover veel gepraat kon worden, en waar gedetineerden ook dit jaar weer mooie
paasgroetenkaarten van maakten. ‘Er is altijd een doorwaadbare plaats’
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Een Paasgroet aan iemand die je niet kent
Als u mee doet, stuurt u een Paasgroet aan iemand die u niet kent. In veel gevallen zelfs aan
iemand van wie u de naam die niet kent: gevangenen in Nederland, Nederlandse gevangenen in het
buitenland. Dat doen we om hun privacy te waarborgen.
Dat voelt misschien voor u wat onpersoonlijk aan. Maar degene die uw groet ontvangt ziet en voelt
het als belangstelling van ‘buiten de muur’ voor hem of haar. U kunt aan de kaart wel een
persoonlijke tint geven met een persoonlijke groet of bemoediging op uw Paasgroet: een
bijbeltekst die u zelf altijd bemoedigt, een gedicht dat u voor hem of haar heeft gemaakt.
Meedoen aan de Paasgroetenactie
De kaarten zullen zondag 21 maart na afloop van de dienst worden uitgedeeld. Ook krijgt u dan
een adressenlijst waaruit u kunt kiezen en informatie op welke manier u het beste de kaart kunt
versturen. De actie wordt van harte aanbevolen.
Kerktelefoonuitzending
Donderdag 25 maart tussen 19.00 en 20.00 uur is er een extra kerktelefoonuitzending.
Voor verzoekjes kunt u bellen 010-4166775.
Teun en Rien Roobol.
Cassetterecorderdienst
De heer J. Nieuwpoort heeft aangegeven te stoppen met het opnemen van de kerkdienst. We willen
hem hartelijk danken voor zijn inzet waarmee hij deze taak heeft vervuld.
Overzicht diaconiecollecten januari 2010
3 januari
€ 572,64
10 januari
€ 255,14
17 januari
€ 236,13
24 januari
€ 459,51
De collecte van 31 januari, bestemd voor de ramp in Haïti, heeft opgebracht € 772,55 en een gift
van € 20,00, dus totaal € 792,55.
Alle gevers en geefsters hartelijk dank.

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst
Rectificatie:
Het vorige bericht gaf aan dat mevrouw Besterveld €5,- had ontvangen, dit moet zijn € 10,Excuses voor dit onjuiste bericht.
Verantwoording giften van de maand februari 2010.
Ontvangen via Mevrouw de Ruiter-de Jong
2x € 5,=
Jannie van Wingerden
€ 5,=
Zelf mocht ik ontvangen
€ 5,=
Alle gevers en geefsters ook deze maal weer hartelijk bedankt.
Aukje Koole

H.V.G. “Wees een zegen”
Op donderdag 11 maart hopen wij onze volgende verenigingsavond te houden in de consistorie.
Dhr. Blokland die die avond zou komen is verhinderd. Ik ben nu bezig vervanging te zoeken. Wat
het wordt merkt u op 11 maart. Laat u verrassen, we hopen dat u allen aanwezig kunt zijn.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Jannie Meijboom-van der Steen
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JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 7 maart,
14 maart en 21 maart

Zondagsschool
Vertrek vanuit de kerkdienst

Maandag 8 maart,
15 maart en 22 maart

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Maandag 8 maart,
15 maart en 22 maart

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

Rock Solid Club “Time Out”
Vrijdag 5 en zaterdag 6 maart
Stargames
Vrijdag 19 maart
Seksualiteit 2

Nieuwegein
JVR

OVERIGE MEDEDELINGEN

*** Bedankjes ***
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die ons bijgestaan heeft in daad en woord en in
gedachten en gebed. Ook de vele kaarten, bloemen en andere belangstelling hebben ons gesterkt.
Met vriendelijke groeten,
Fam. H. Keemink
***
Wij waren blij verrast toen we jullie felicitaties bij ons 45-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen
in de vorm van kaarten en attenties. Daarvoor willen we jullie hartelijk bedanken.
Krijn en Gre van der Steen, Burg. van Esstraat 65

P.C.O.B.
Op 9 maart komt dhr. Trouw op onze bijeenkomst. Hij bekijkt met ons Rotterdam in vogelvlucht.
Allemaal hartelijk welkom, aanvang 9.45 uur.
Tot ziens!
Janny Bosloper
ABONNEMENTSGELD KERKKLANKEN 2010

Als u het abonnementsgeld voor 2010 nog niet betaald heeft, dan verzoeken wij u om nog
deze maand € 10,00 over te maken op Rabobank 3532.67.341 t.n.v. Hervormd Kerkblad te
Pernis. U hebt tot 31 maart de gelegenheid om dit te doen. Als wij uw abonnementsgeld dan
niet ontvangen hebben, komen wij bij u langs met een kwitantie. Wij moeten daardoor extra
kosten maken en u zult dan € 12,00 moeten betalen. Het zou ons heel veel werk besparen, als
u het bedrag vóór 31 maart per bank of giro overmaakt. Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Namens de commissie Kerkklanken,
Janny Hoogwerf
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baza R ommelmarkt
vrijdag 27 augustus en zaterdag 28 augustus 2010
wordt er weer een Bazar / Rommelmarkt gehouden
Heeft u iets voor de bazar / rommelmarkt en/of goede bruikbare kleding,
dan kunt u contact opnemen met:
Dhr. C. v.d. Berg
Dhr. B. van Dijk

tel.: 4384130
tel.: 4163319

De vaste ophaaldag is maandag van 9.30 tot 12.00 uur
Zelf brengen kan ook: ’s maandags van 9.00 tot 15.00 uur
Verkoop: iedere maandag tussen 9.00 en 15.00 uur

Spaart u mee met ons ?
Douwe Egbertsbonnen en Gouda’s Gloriezegels
Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen.
Inleveren bij:
Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165, tel.: 4160563
_______________________________________________________________________________
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

http://www.hervormdpernis.nl
Scriba
dhr R. v.d. Leeden
Van Zyll de Jongstr. 96, 3195 TP Pernis
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__________________

