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KERKDIENSTEN

Zondag 25 april 2010
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij
18.30 uur : ds. C.E. Lavooij

_

Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. B. Ruizeveld de Winter
Avonddienst : dhr. B. Ruizeveld de Winter

_____________________________

Organist
dhr. W. Ketting
dhr. A. Stortenbeker

Commissie van ontvangst: dhr. A.A. van der Kuil / dhr. G.C. Vogel
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. R. van Hoog
Oppasdienst : Manon Meijboom en Lianne Hout
Zondagsschool: Groep 1
- Conny van Dijk en Janny Verheij
Groep 2 en 3 - Jessica den Uijl en Kees-Jan Koster

Zondag 2 mei 2010
09.30 uur : ds. P.D. Steegman te Ridderkerk
18.30 uur : ds. M. van Laar te Rotterdam-Delfshaven
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. R. van der Leeden
Avonddienst : dhr. R. van der Leeden

_

_____________________________

Organist
dhr. A. den Ouden
dhr. C.A. van Dijk

Commissie van ontvangst: mevr. C. Ruizeveld de Winter / mevr. A. Koole-de Blaauw
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. A.C. Bijl
Oppasdienst : Ineke Koert en Vera Groeneweg
Zondagsschool: Groep 1
- Marleen den Ouden en Siska Verheij
Groep 2 en 3 - Anneke Bruinse en Jannette Molendijk

BIJBELROOSTER

zo
ma
di
wo
do
vr
za

25 april
26 april
27 april
28 april
29 april
30 april
1 mei

Handelingen
Handelingen
Handelingen
Handelingen
Handelingen
Handelingen
Openbaring

13: 13 - 25
13: 26 - 41
13: 42 - 52
14: 1 - 7
14: 8 - 20
14: 21 - 28
19: 1 - 10

zo
ma
di
wo
do
vr
za

2 mei
3 mei
4 mei
5 mei
6 mei
7 mei
8 mei

Openbaring
Openbaring
Openbaring
Openbaring
Handelingen
Handelingen
Handelingen

19: 11 - 21
20: 1 - 10
20: 11 - 15
21: 1 - 5a
15: 1 - 5
15: 6 - 21
15: 22 - 35
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Meditatie
“Blijf bij ons…”
(Lucas 24:29)
Wie het gedeelte van de Emmaüsgangers leest, kan er een complete orde van dienst in gewaar
worden: een dienst van voorbereiding, waarin de nood van de wereld voor Gods aangezicht
gebracht wordt, een dienst van het Woord, waarin deze nood heilzaam wordt omgebogen door het
evangelie van kruis en opstanding en een dienst van het Sacrament, waarin Jezus het brood breekt!
Nog altijd gaan onze erediensten terug op deze dienst die ‘onderweg’ ontwikkeld is.
Terwijl de ‘Vreemdeling’, na geluisterd te hebben naar hun verhaal, hen de Schriften uitlegt, gaat
hun hart branden en als Hij aanstalten lijkt te maken om hen te verlaten, dringen zij er op aan dat
Hij blijft om de maaltijd bij hen te nuttigen… ‘blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is
reeds gedaald’. Ze willen en kunnen Hem niet meer missen, omdat Hij in hun hart nieuwe hoop
heeft gezaaid, een hoop die (her)leven doet!
Niemand weet precies waar Emmaüs ligt (behalve dat het 12 stadiën van Jeruzalem is, zo’n 6 km),
maar de betekenis ervan heeft (in het Hebreeuws) te maken met de woorden volk en verenigen:
Jezus verzamelt zijn volk rondom Schrift en Tafel!
In die zin mag iedere kerk “Emmaüs”kerk heten.
Ook is er lied uit deze geschiedenis gemaakt en wel Gez. 392!
OBK zal het spelen bij het monument op de dodenherdenking op 4 mei en wij plaatsen dit lied
regelmatig aan het einde van een rouwdienst.
“Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.
Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in ’t wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.
Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij”.
Gez. 392:1, 3, 5
Een altijd indrukwekkend lied met ook een ingetogen melodie.
Maar wie verstaat, dat dit lied hier geboren is, kan nu ook zien dat de wekelijkse en zondagse
liturgie dezelfde bedoeling heeft als een dienst van Woord en Gebed bij een begrafenis.
Namelijk om ons door de liturgie op te wekken uit de dood tot het leven dat Christus ons
verworven heeft en die Hij door Zijn Geest te binnen brengt, waar twee of drie in Zijn Naam
aanwezig zijn.
Zodat we met het lood (van de dood) in de schoenen binnengekomen met licht van het leven van
de Opgestane de “Emmaüs”kerk weer kunnen verlaten om met die hoop elders mensen een hart
onder de riem te steken.
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GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
Op 25 april mevr. A. Koert (Van Drielpad 13).
Op 27 april mevr. A. Hordijk-Keemink (G.A. Soetemanweg 57g).
Op 28 april dhr. B. van der Kuil (Cornelis van Dijckstraat 12).
Op 29 april mevr. J. Hans-van Oudheusden (Burg. Verduynstr. 48).
Op 30 april mevr. B.J. den Ouden-Koudijzer (Havenlicht 211).
Op 2 mei mevr. K. Keemink-Nederlof (Havenlicht 005) en dhr. L. Verschoor (Uiterdijk 219).
Op 3 mei dhr. L. van der Steenhoven (De Breede Vliet)
Op 5 mei dhr. A. Hordijk (Vrijlandtstr. 89).
“Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
hij, die door de nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft;
die zijn hoop in ’t hachlijkst lot
vestigt op de Heer, zijn God”.
Ps. 146:3 (Oude Berijming)
Van harte, een fijne dag en een gezegend levensjaar toegebeden!

Zieken
In het Ikazia: Mevr. I.F. Molenaar-Jongejan (Polluxstr. 7).
Wij wensen haar sterkte en 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
Mevr. G. Muizer-den Ouden

Verpleeghuis Sonneburgh
Mevr. J. Pronk-Spaans
Mevr. C.M. de Vries-Verschoor
Dhr. S. Vermeer
Dhr. D. Berkhout
Mevr. A. Dekker-van der Steen

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

Elf Ranken Barendrecht
Mevr. P. Mastenbroek
Mevr. P. Mastenbroek

Zorghotel De Vier Ambachten Spijkenisse
Dhr. J. van der Steen

Meeuwenhof Hoogvliet
Dhr. P. van Rossen

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!

Bloemen
Op 11 april: Mevr. Van den Berg-Bekker (Murraystr. 80)
Mevr. Koert-Zonneveld (Leendert Braatpad 11)
Mevr. Dieckmann-Boender (Havenlicht 306)
Op 18 april: Mevr. Kruithof-Roobol (Nieuwedijk 32)
Mevr. Baai-Keetelaar (Ozingastr. 49)
Mevr. Van Oudenaarden (Havenlicht 309)
Giften
Via mevr. J.G. van der Tak-Hordijk 1x € 5 en via Ds. Lavooij 1x € 10 en 1x € 50 voor de kerk!
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Bij de diensten
Op 25 april hoop ik zowel in de ochtend als in de avond voor te gaan in de eigen gemeente. De
weken daarop gaan er weer een aantal gastpredikanten voor, waaronder oude bekenden als Ds.
Steegman.
Op Hemelvaartsdag hopen we een gezamenlijke eredienst te houden in de Gereformeerde kerk,
waarin ook ik hoop voor te gaan!
Avonddiensten 2011
Zoals u weet zijn de avonddiensten voorbij, wanneer het jaar 2011 begint.
Daarmee is een einde gekomen aan een 430 jaar oude traditie!
De reden daarvan is dat door de teruglopende belangstelling voor de avonddiensten er geen geld
meer beschikbaar is om deze op een verantwoorde wijze te kunnen continueren.
Toch is er vanuit het consistorie een initiatief ontwikkeld om verder te gaan.
En wel als volgt: er zal vanaf 2011 geen beroep meer worden gedaan op de kerkrentmeesters om
de avonddiensten te financieren. Ook zullen de avonddiensten niet meer staan onder
verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
Wat wel onderzocht gaat worden is deze diensten pro Deo te houden.
Predikanten krijgen geen geld meer, organisten evenmin, er wordt geen beroep meer gedaan op
een koster, maar onder verantwoordelijkheid van het consistorie zullen bijeenkomsten worden
belegd die geen kosten meer met zich mee zullen brengen.
Links en rechts is al geïnformeerd of er mensen (predikanten, organisten) bereid zijn op deze basis
mee te doen en zoals het er nu uitziet wordt hier welwillend op gereageerd.
Als dit verder mag gelukken en verder ingevuld kan worden, zullen er toch vanaf 2 jan. 2011 om
18.30 uur in de kerk bijeenkomsten worden gehouden.
We hopen hiermee tegemoet te komen aan allen die het betreuren dat de avonddiensten in de vorm
waarin ze gehouden werden moeten verdwijnen.
Mochten er mensen zijn, die het initiatief van het consistorie ondersteunen en ook mee willen
draaien in het organiseren van deze bijeenkomsten (de deur openen, lichten aandoen etc.) u kunt
zich bij mij opgeven.
Namens het consistorie,
Ds. Lavooij
Actueel
Het is stil in de lucht nu een aswolk in dit deel van Europa alle luchtverkeer heeft stilgelegd.
Ooit gebeurde dit na 9/11 2001 in de V.S. en onderzoekingen toonden aan dat de lucht opklaarde
nu de kerosinedampen er even niet in geloosd konden worden.
Nu is die voorjaarsschoonmaakbeurt het luchtruim van Europa ten deel gevallen.
Spreuken
Over de hel:
- De hel is de consequentie van Gods respect voor onze humaniteit (Berkhof )
- De hel is waar niemand iets met wie dan ook gemeen heeft, behalve het feit dat allen elkander
haten en niet los kunnen komen van elkaar en van zichzelf (Th.Merton)
- De hel is een randmogelijkheid die nooit werkelijkheid mag worden, maar de randmogelijkheid is
er (Buskes).
Pastorieklanken
Het heeft even geduurd, maar vlak voor m’n 54ste ben ik dan toch in Rome geweest.
Een wandeltocht door de eeuwen, zou ik onze wandelingen door de ‘eeuwige stad ’ willen
noemen. Dagelijks hebben Ds. Van Rooijen en ondergetekende zo’n 10 à 15 km gelopen en
hebben we herdershutjes gezien uit de 8ste en 9e eeuw voor Christus, ruïnes uit de tijd van de
Romeinse keizers van rond het begin van onze jaartelling, het Colosseum, waar o.a. de christenen
voor de leeuwen geworpen werden en natuurlijk de vele, vele kerken uit de tijd dat het
christendom van een verboden tot een geboden religie werd.
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De eerste kerken vonden we nog de mooiste en dat waren de catacomben waar de prille
christengemeente samenkwam. Nog altijd kun je ze via de Via Appia Antiqua bereiken en zo
letterlijk in de voetsporen van Paulus en Petrus treden.
Maar ook de grote en rijkversierde Renaissancekerken t/m de St. Pieter hebben we niet
overgeslagen. Lachen moesten we toen we in een kerk een bijzonder relikwie tegenkwamen: de
vinger van de ongelovige Thomas! In Rome wordt alles bewaard, denk je dan…!
Mooi was ook onder een kerk een Mithras-tempel te zien, een godsdienst, die rond het begin van
de jaartelling door de Romeinse soldaten uit het oosten was meegenomen.
Vele kerken rusten trouwens op eerdere heidense tempels (dat kunt u in Nederland bijv. ook in Elst
(Gelderland) zien).
Kortom, zowel bovengronds als ondergronds was er veel te zien.
Meestal verlieten we voor 8.00 uur onze hotelkamer en kwamen we rond 23.00 uur weer terug,
waar de moede benen zich horizontaal konden uitstrekken tot de volgende morgen.
De maaltijden bestonden doorgaans uit pasta’s (spaghetti) en toen ik zaterdag weer thuiskwam had
mijn vrouw voor de verandering…. een heerlijke spaghetti klaargemaakt… die overigens alle
Italiaanse overtrof.
In het vliegtuig, op 10.000 meter hoogte was de preek die doordeweeks was overdacht, op een
gescheurde boardingcard op punten gezet. Dat was mijn relikwie!!!

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Maandag
Maandag
Maandag

26 april
26 april
3 mei

Moderamen Diaconie
Kerkrentmeesters
Diaconie

Consistoriekamer
Consistoriekamer
Consistoriekamer

19.00 uur
19.45 uur
19.30 uur

KERKELIJKE ADMINISTRATIE

Uit onze gemeente is vertrokken:
- mevrouw V. Kolmus, Vlielanderstraat 8, naar Rotterdam
Binnen onze gemeente zijn verhuisd:
- de heer L.A. van der Steen, Burg. van Esstraat 160, naar Van Drielpad 10
- de heer M.H.A. den Ouden, Ozingastraat 52, naar Burgerhof 4
Fonds Inwendige Zending
De extra deurcollecten van Eerste Paasdag, welke bestemd waren voor het Fonds Inwendige
Zending, hebben € 424,28 opgebracht.
De gemeente wordt hiervoor hartelijk dank gezegd!

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengst offerblokken maart 2010___________________
7–3
€ 215,10
bonnen: € 104,00
14 – 3
€ 205,45
€ 67,40
21 – 3
€ 192,90
€ 85,10
28 – 3
€ 236,05
€ 83,80
€ 849,50 waarvan: 15x € 5,€ 340,30
Bonnen
€ 340,30
6x € 10,TOTAAL
€ 1189,80
1x € 20,=======
5x € 50,6

DIACONIE

Kerktelefoonuitzending
Donderdag 29 april tussen 19.00 en 20.00 uur is er een extra kerktelefoonuitzending.
Voor verzoekjes kunt u bellen 010-4166775.
Teun en Rien Roobol.

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst
Verantwoording giften maart 2010
Ontvangen via Lien Bijl
€ 5,=
Wil de Ronde 2x € 5,=
Thea Kruithof € 5,=
Nel v.d. Stoep € 5,=
Zelf heb ik ontvangen
€ 5,=
Alle gevers en geefsters ook deze maal weer hartelijk bedankt!
Aukje Koole

H.V.G. “Wees een zegen”
Op donderdag 22 april houden we een verenigingsavond in de consistorie. Als gast komt er iemand
van de Vogelklas Karel Schot.
Onze volgende verenigingsavond hopen we te houden op 6 mei. Die avond staat in het teken van
Hemelvaartsdag. Wij hopen dat u op beide avonden aanwezig kunt zijn.
Donderdag 24 juni is ons jaarlijkse dagreisje. We gaan dit jaar naar de Veluwe. Iedereen die met
ons mee wil, ook niet-leden zijn zoals we gewend zijn welkom, kan zich opgeven bij:
Mevr. J. van der Kuil, Burg. van Esstraat 189, tel. 4164698 en
Mevr. L. Meijboom, Pastoriedijk 405, tel. 4384156.
Het reisje kost € 48,-- . Wilt u dit overmaken op bankrek.nr. 3532 59 756.
Wilt u ook de contributie voor het nieuwe jaar overmaken op dit bankrekeningnummer.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Jannie Meijboom-van der Steen

Sociëteit voor ouderen
Woensdag 28 april houden we weer onze ouderenmiddag in gebouw Rehoboth.
Aanvang 14.00 uur. U bent allemaal van harte welkom.
Namens de leidsters,
Janny Bosloper
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JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 25 april
en 2 mei

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

Maandag 26 april

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Maandag 26 april
en 3 mei

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

Vrijdag 24 april

Rock Solid Club “Time Out”
Introavond voor nieuwe leden

JVR

De enige echte ‘van der Stoep-oliebollen’ komen er weer aan!
Koninginnedag komt er weer aan en natuurlijk laat PVA deze dag niet voorbijgaan zonder een
goede actie voor het weesdorp in Rwanda.
Op Koninginnedag worden er namelijk weer heerlijke ‘’Van der Stoep’’ -oliebollen gebakken op
het plein bij de muziektent.
Als u ze vorig jaar geproefd heeft, dan weet u natuurlijk al hoe lekker deze oliebollen zijn en koopt
u ze uiteraard weer. Als u deze actie vorig jaar gemist heeft, dan zouden wij u zeker aanraden om
dit jaar zo’n heerlijke oliebol te komen proeven!
De opbrengst van deze actie gaat natuurlijk naar het weesdorp in Rubengera (Rwanda).
Wij hopen u te zien op Koninginnedag!
Een vriendelijke groet namens PVA,
Bert van der Stoep, Anneke Louwen, Marleen den Ouden, Robert van der Stoep & Christine Hout.
Pernis voor Afrika is een onderdeel van de Jeugddiaconie o.l.v. Bert van der Stoep

OVERIGE MEDEDELINGEN

*** Bedankjes ***
Ik ben weer thuis en dat is toch wel erg fijn. Hoewel nog wat slap, gaat het goed met mij.
Regelmatig wordt er in Kerkklanken bedankt voor alle, soms overweldigende, reacties die zieken
ontvangen. Ik kan alleen maar zeggen: Ik sluit me aan bij die rij. Bedankt voor alle aandacht, de
groeten die via-via bij me kwamen, de e-mails, de kaarten, de bloemen en de bezoekjes. Het doet
een mens inderdaad goed!
Met hartelijke groet, Ria Sekeris
***
Heel hartelijk bedankt voor de kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen voor ons
55-jarig huwelijk.
Fop en Riet Riethoff
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Verjaardagsfonds
Afrekenen verjaardagsbusjes op donderdag 29 april tussen 19.00 en 20.00 uur bij
mevrouw Molendijk, Uiterdijk 169 en bij
mevrouw Koert, Burg. van Esstraat 205.
Opbrengst over de maanden januari en februari: € 282,55.
Hartelijk dank hiervoor!
ORANJECONCERT 2010 met samenzang van vaderlandse liederen

Chr. Mannenkoor “Rotterdam-Zuid” op 8 mei in de Breepleinkerk te Rotterdam-Zuid, hoek Van
Malsenstraat en de Randweg. Aanvang 20.00 uur - kerk open 19.30 uur.
De medewerkenden zijn: Chr. Gemengd koor de Slagzingers, dwarsfluit: Jeanette Jelier – den
Hoedt, trompet: Walter Hummel en Francesco Velthuizen, orgel en piano: Bert Kruis.
Algehele leiding: Johan den Hoedt.
De toegangsprijs is € 7,50 / met Rotterdampas € 5,00.
Kaarten verkrijgbaar bij de koorleden en aan de kerkzaal.
De kerk is te bereiken met de tramlijnen 2 – 20 – 25 en buslijn 77.
U bent van harte welkom.
OPROEPJE:

Wij, team-Marly*, gaan een mini-bazaar organiseren op 24 april 2010.
In het Gereformeerd Jeugdgebouw, van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Heeft u nog oud serviesgoed?
Wij komen dat graag bij u ophalen voor onze gooi en smijt tent.
m@il even naar roparun-team-marly@hotmail.com.
Wij nemen dan contact met u op, om een afspraak te maken voor het ophalen.
Of bel naar Vera Schadee-010-438 21 70
Met vriendelijke groet,
namens team Marly*
Water en Bijbels voor Haïti
Na de allesverwoestende aardbeving in Haïti kwamen ook de bijbelgenootschappen wereldwijd in
actie. Het Nederlands Bijbelgenootschap schonk meteen $ 25.000 aan het Haïtiaans
Bijbelgenootschap (HBS). Dat bedrag wordt mogelijk nog aangevuld, want via de website heeft
het NBG mensen gevraagd de actie te steunen met een extra gift. Het Haïtiaans Bijbelgenootschap
(HBS) gaat dit geld gebruiken voor voedsel en water voor de slachtoffers, het herstel van het
kantoor van het bijbelgenootschap en de verspreiding van bijbels.
Het HBS werkt samen met het Amerikaans Bijbelgenootschap en twee internationale
ontwikkelingshulporganisaties, Operation Compassion en Water Missions International. Er werden
50.000 gallons (3,785 liter per gallon) noodwater uitgedeeld. Met Water Missions International
gaat het HBS tien permanente waterfiltersystemen bouwen, zodat 50.000 Haïtianen schoon
drinkwater hebben.
Operation Compassion werkt via een netwerk van 600 kerken op het eiland. Samen met de
verspreiding van noodwater worden 200.000 exemplaren van een boekje met bijbelse teksten,
‘God is mijn schuilplaats’, verspreid in lokale talen. Na het werken aan de grootste materiële nood
is begonnen met het verspreiden van 50.000 Creoolse en Franse bijbels verspreid onder families
die hun bijbel verloren door de aardbeving.
De bijbelgenootschappen realiseren zich goed dat slachtoffers in eerste instantie behoefte hebben
aan concrete hulp zoals water, medische hulp en onderdak. Toch mag niet onderschat worden hoe
groot de behoefte aan de christelijke boodschap van ontferming onder slachtoffers is. Juist in tijden
van nood wordt de bijbelse boodschap als troostend en hoopvol ervaren.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem
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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
U kunt ook zelf spullen brengen op maandag tussen 9.00 en 15.00 uur
Verkoop: iedere maandag van 9.00 tot 15.00 uur

Spaart u mee met ons ?
Douwe Egbertsbonnen en Gouda’s Gloriezegels
Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen.
Inleveren bij:

Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165,
tel.: 4160563
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Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis

http://www.hervormdpernis.nl

Predikant

: ds C.E. Lavooij, Ring 21, 3195 XB Pernis

416 17 24

1e Scriba

: dhr R. v.d. Leeden, Van Zyll de Jongstraat 96, 3195 TP Pernis

472 03 52

Kerkgebouw
Koster

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

472 27 59
416 44 33

College van kerkrentmeesters
Secretaris
: dhr M..A. van Wingerden, Burg. van Esstraat 134, 3195 AH Pernis 472 16 41
Penningmeester : dhr J. Sekeris, Verheulstraat 3, 3195 TG Pernis
416 43 44
Postrek.nr
: 63.27.27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis
Bankrek.nr
: 3532.02.509 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis
Collectebonnen : 3532.57.230 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis
Diaconie
Secretaresse
: mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis
Penningmeester : dhr P. Pons, Ring 73, 3195 XB Pernis
Bankrek.nr
: 3532.02.584 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente
Kerktelefoon : dhr A. Berkhout, Uiterdijk 102, 3195 GK Pernis
Kerkauto
: dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55, 3195 SK Pernis
Aanvragen opname: dhr A.A. v.d. Kuil, Burg. van Esstraat 189, 3195 AE Pernis
kerkdienst
Zending
Secretaresse
Bankrek.nr

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

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

438 44 46
438 53 85
848 7014
416 74 37
416 46 98

438 44 46
416 41 25
472 05 78
416 41 25

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

438 48 25
416 72 51

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

