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KERKDIENSTEN

Zondag 9 mei 2010
09.30 uur : ds. A. Schipper te Rotterdam-Hillegersberg
18.30 uur : ds. J. van Walsum te Zoetermeer

_

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

_____________________________

Organist
dhr. A. Stortenbeker
dhr. W. Ketting

Commissie van ontvangst: dhr. G. van Hilten / mevr. N. van der Stoep-van Dijk
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. S. Bootsma
Oppasdienst : Aukje Koole en Siska Verheij
Zondagsschool: Groep 1
- Lianne Koster en Petra Sekeris
Groep 2 en 3 - Kees-Jan Koster en Jolien Roobol
Donderdag 13 mei 2010 - Hemelvaartsdag_(dienst in Geref. Kerk)_______________________
09.00 uur: ds. C.E. Lavooij
Zondag 16 mei 2010
09.30 uur : ds. J. Holtslag te Vollenhoven
18.30 uur : drs. J.W. Aanen te Dordrecht

_

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

_____________________________

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

Commissie van ontvangst: Marco van der Stoep / Robert van der Stoep
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. L. Lodder
Oppasdienst : Janny van Wingerden en Anke Keemink
Zondagsschool: Groep 1
- Janny Verheij en Siska Verheij
Groep 2 en 3 - Jessica den Uijl en Jannette Molendijk

BIJBELROOSTER
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9 mei
10 mei
11 mei
12 mei
13 mei
14 mei
15 mei
16 mei
17 mei
18 mei
19 mei
20 mei
21 mei
22 mei

Psalm
Psalm
Exodus
Exodus
Lucas
Exodus
Exodus
Exodus
Exodus
Exodus
Exodus
Exodus
Exodus
Exodus
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107: 1 - 22
107: 23 - 43
20: 1 - 17
20: 18 - 26
24: 44 - 53
21: 1 - 11
21: 12 - 25
21: 26 - 36
21: 37 - 22: 8
22: 9 - 19
22: 20 - 30
23: 1 - 9
23: 10 - 19
23: 20 - 33

Meditatie
“Over een andere boeg”
n.a.v. Johannes 21:6
Onder leiding van Simon Petrus besluiten 7 discipelen na Jezus’ opstanding hun oude beroep weer
op te pakken. Alsof er niets is gebeurd, keren zij terug naar het meer van Galilea.
‘Ik ga vissen’, zegt Petrus. ‘Wij gaan ook met u en terstond traden zij in het schip. En in die nacht
vingen zij niets’.
Wat hier gebeurt is dat zij terugkeren naar hun oude stiel: vissen.
Daar zijn ze bedreven in en dat doen ze routineus.
Maar had Jezus ze niet bij de netten weggeroepen om vissers van mensen te worden?
Daarom vangen ze in die nacht niets en dobberen ze vergeefs op het meer.
Totdat Jezus ze roept het net aan de rechterzijde uit te werpen, om het over een andere boeg te
gooien, het op Zijn manier te doen.
En dat heeft succes, het aantal vissen is niet aan te slepen.
Wat heeft dit ons te zeggen? Dit: dat we de Heer gemakkelijk vergeten en dan vaak vervallen in
oude patronen, de dingen doen zoals we ze altijd gedaan hebben. We zijn daar ervaren in en teren
op jarenlange routine. Maar we doen ze zonder Hem…!
De kooltjes die elkaar eerder verwarmden zijn tot sintels geworden. En de vangst… blijft uit!
Jezus moet er opnieuw aan te pas komen om de impasse te doorbreken, Zijn Geest moet ons
omvormen om het over een andere boeg te gooien, het niet langer op onze manier te doen, maar op
Zijn aanwijzing.
Vandaag is en gaat het in de kerk anders dan vroeger: onze kerk zit niet meer vol, de kerkenraad is
niet meer compleet, de officiële avondlijke eredienst verdwijnt in 2011, jeugdwerk ontbeert
medewerkers, de zondagsschool heeft tekort aan menskracht enz.
Tegelijkertijd zien we een pastoraal team ontstaan, een comité van ontvangst door gemeenteleden
gestalte krijgen, interkerkelijke contacten groeien, Pasen en Pinksteren (bijbelse feesten) intenser
gevierd worden, avonddiensten/bijeenkomsten ontstaan die op een andere wijze ingevuld gaan
worden, een gebedskring groeien die regelmatig samenkomt om voor ons dorp te bidden enz.
Oude, vertrouwde manieren verdwijnen, nieuwe, soms verrassende manieren ontstaan. Manieren
die terugkeren naar de bron, naar de woorden van Jezus: Doe het op Mijn manier!
Noodgedwongen weliswaar, omdat we ‘niets vingen’, maar die nood brengt ‘deugd’ voort, we
werpen we het net op Zijn aanwijzing aan de andere zijde uit, gooien we het over een andere boeg,
in afhankelijkheid van de Heer die spreekt door Zijn Woord en Geest.
Maar in al die nieuwe manieren en vormen gaat het om dezelfde zaak: de blijde boodschap van de
levende Christus gestalte te geven, totdat Hij in de gemeente opnieuw geboren wordt, het lichaam
weer tot leven gewekt wordt door een vernieuwde Geest die gaat waaien, in ons een nieuwe
vreugde en kracht verwekt en die ervoor zal zorgen dat de vis niet aan te slepen zal zijn…
Doet u mee om onder Zijn leiding het over een andere boeg te gooien ?
Dat begint thuis, in de binnenkamer…en dat zet zich voort buitenshuis doordeweeks en op de
zondag om door de Opgestane telkens weer ons door Zijn woorden te laten opwekken …
Zo alleen worden teleurgestelde vissers na een lange en vangstloze nacht, weer hoopvolle en
blijmoedige vangers van mensen.

GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
Op 9 mei mevr. A. Mak-Bosman (Pastoriedijk 343).
Op 10 mei dhr. A. Verheij (Ring 294) en mevr. B.M. Vink-Farenhorst (Groot Rijshoofd 16).
Op 16 mei mevr. A. Groenenboom-Buitendijk (Boonstr. 40).
Op 19 mei mevr. J.Zijderveld-Huis (Burg. Verduynstr. 23).
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Allen van harte, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegebeden!
“Hij komt, Hij komt, Hij is koning,
die de zondemacht overwon;
Hij maakt ons hart tot zijn woning,
die zijn werk in ons begon”.
“Hij komt, Hij komt, alle dingen
maakt Hij stralend nieuw, maakt Hij goed;
verhoog de Heer dan met zingen,
ga Hem juichend tegemoet”.
ELB 407:1, 4
Zieken
In het Ikazia: Mevr. H.A. Ketting-Berkhout (Burg. van Esstr. 66)
Mevr. J. Roukema-Grinwis (G.A. Soetemanweg 55e).
In het Ruwaard: Dhr. M. van der Tak (Uiterdijk 78).
Verhuisd naar de Vier Ambachten (Spijkenisse): Mevr. I.F. Molenaar-Jongejan (Polluxstr. 7)
Verhuisd naar de Bahreinstr. 20, 3193 CE te Hoogvliet: Mevr.G. Muizer-den Ouden (eerder in De
Breede Vliet)
We wensen hen en die om hen heen staan, sterkte en kracht van omhoog 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. 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

Zorghotel De Vier Ambachten Spijkenisse
Dhr. J. van der Steen
Mevr. I.F. Molenaar-Jongejan

Meeuwenhof Hoogvliet
Dhr. P. van Rossen

Bahreinstraat Kleinschalig Wonen
Mevr. G. Muizer-den Ouden
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!

Bloemen
Op 25 april:

Op 2 mei:

Mevr. J. Nieuwpoort-Groeneveld, Murraystraat 73,
Dhr. H. den Ouden, Ozingastraat 26 en
Mevr. W. van Wijnen-Kooij, Havenlicht kamer 14.
Mevr. M.N. Faasse-Vaandrager, Uiterdijk 189,
Dhr. A. Buitendijk, Vrijlandtstraat 104 en
Mevr. G. Koudijzer-van der Kuil, Havenlicht kamer 10.

Giften
Via dhr. L. Hoogwerf 1x € 10 voor de kerktelefoon.
Via Ds. Lavooij 2x € 5, 2x € 10 en 1x € 20 voor de kerk.
Alle gevers hartelijk dank!
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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
Het Pastorale Team
Voordat zij aan het werk gaan willen wij de leden van het pastorale team aan u voorstellen:
mevrouw T. Vermaat - van Doorn,
mevrouw E. van Hilten - Speelman,
mevrouw N. Bootsma - van Wijngaarden,
mevrouw B.M. Vink - Farenhorst,
mevrouw C. B.Vink - van Tielen
mevrouw G. Vogels - Eijlander,
mevrouw A. M. Vogel - de Bruin,
mevrouw H. M. Verschoor - de Moor,
mevrouw N. G. Lavooij - van Dijk en
de heer K.J. Koster.
We zijn blij dat zij zich aangemeld hebben en deze mooie taak op zich willen nemen en wensen
hen Gods nabijheid hierin toe.
Tegelijk hopen wij dat het pastorale team zich nog verder uit zal breiden, want hoe meer mensen
zich inzetten hoe minder mensen door één persoon bezocht hoeven te worden.
Want nog altijd zijn de wijken groter dan wenselijk is (1 persoon op 20 pastorale eenheden zou
ideaal zijn!) en dat komt het pastoraat niet ten goede (voor beide partijen: bezoek(st)er en
bezochte). Anderzijds benadrukken we in de gesprekken ook voortdurend dat niet het vele goed is,
maar het goede veel en dat het in het pastoraat belangrijker is met een blij gezicht naar de mensen
toe te gaan dan dat we krampachtig onze lijst afwerken.
Dus blij met wat gevormd is, maar er kan nog meer bij….
Actueel
De borst wordt natgemaakt voor de verkiezingen: gelukkig vallen die partijen die geen leden
hebben, maar slechts sympathisanten, steeds meer door de mand door de interne problemen die
daarvan het gevolg zijn…
Voor alleenheersers (of heerseressen) blijkt in Nederland - vooralsnog - geen blijvende steun…!
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Spreuken
Over de duivel:
- Hij trappe eens op zijn staart die niet in de duivel gelooft (J.V. Teunissen)
- Een van de sterkste bewijzen van zijn genialiteit is dat de duivel zich heeft laten afschaffen (Kai
Munk)
- Satan biedt veel, geeft weinig en neemt alles (anoniem)
Pinksternoveen
Al in de oude kerk werd de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren beschouwd als een biddend
wachten op de uitstorting van de Heilige Geest.
In het Lucasevangelie zegt Jezus: “Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met
kracht uit de hoge” (Lucas 24:49)
En in Hand. 1:8 zegt de Heiland: “Gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u
komt, en gij zult mijn getuigen zijn….”.
Bovendien staat er even verder van de discipelen geschreven … “deze allen bleven allen
eendrachtig in het gebed”(Hand. 1:14).
Het Pinksternoveen heeft dus bijbelse wortels. Noveen betekent gewoon negen en heeft
betrekking op de 9 dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren!
Sinds een aantal jaren willen we dit als Interkerkelijke Evangelisatiecommissie ook onder de
aandacht van onze kerken brengen, voor wie immers ook het vermogen getuigen te zijn afhankelijk
is van de Heilige Geest.
Een tweetal malen hebben we in het verleden in de Vrijgemaakt Gereformeerde kerk een dienst
gehouden om aandacht te geven aan de Heilige Geest.
Nu willen we dat enigszins uitbreiden tot een drietal avonden in die negen dagen:
op maandag 17 mei zal er een bijbelstudie zijn over de Heilige Geest in “De Heuvel”;
op woensdag 19 mei zal er opnieuw een viering zijn in de Vrijgemaakte kerk;
en op vrijdag 21 mei zal er een bidstond in de Hervormde kerk worden gehouden (in de
consistoriekamer).
Aanvang van al die bijeenkomsten: 19.30 uur!
Om de missionaire roeping van de gemeente te vervullen, hebben we de Heilige Geest nodig!
In onze kerken is het Pinksterfeest een beetje het vergeten feest, waarmee we weinig raad weten.
Er is weinig kennis van de Geest en misschien is dat ook wel de reden dat onze missionaire
uitstraling vaak zo mager is. Een reden temeer er veel aandacht aan te besteden.
Met deze avonden hopen we de gemeenten in ons dorp te dienen in haar opdracht getuigen te zijn
van Hem die gekruisigd en opgestaan is.
We heten u daarom hartelijk welkom op deze avonden.
Maandag heb ik de leiding, woensdag de voorganger van de Baptistenkerk dhr. Wietse van der
Hoek en vrijdag mevr. Corrie Kranendonk.
“Ruis, o Godsstroom der genade
in gemeent’ en huis en hart”
Een rijk en vervuld Pinksterfeest toegewenst!
Pastorieklanken
In gepaste vreugde is met een enkele toekomstige overbuur (m.n. een Friese delegatie was sterk
vertegenwoordigd) op 14 april mijn 54ste verjaardag gevierd. Tijdens de vele stukjes taart die
verorberd werden, kwamen goede afspraken tot stand…
Al stond de magnolia voor de jarige in bloei, toch werden zij gewaar hoe dicht zij hun predikant
genaderd waren en hij hen in de gaten kan houden.
Iedere misstap kan zomaar aan de kerkenraad worden gemeld, het pastorale team kan speciaal
worden toegerust om deze bewoners aan te pakken en de tucht (zie daarover Prof. A. van de Beek
die hier een warm voorstander van is) kan met voortvarendheid opnieuw en streng ter hand worden
genomen.
Deze angst is tijdens het genoeglijk samenzijn weggenomen.
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Maar ook is afgesproken, dat met de oplevering van de woningen de gratis bijgeleverde dag- en
nachtkijkers voor een helder inzicht op de pastorie en haar bewoners bij het betrekken ervan zullen
worden ingeleverd.
Kortom, de vrede is getekend in Pernis-oost!
Gezamenlijk hopen we nu nog lange tijd onbekommerd te kunnen genieten van de prunus die
bloeit, zowel achter als naast de pastorie en van al hetgeen uitbot en kleur geeft na de lange winter.
Met Luther zeggen we dat we hierin de Heilige Geest aan het werk mogen zien.
Ook het gezang van de vogels in de vroege morgen is een heerlijke manier van wakker worden.
Zal de Heilige Geest die de ten hemel gevaren Here Jezus Christus heeft uitgestort ook in ons
ruimte krijgen om u en mij tot blijmoedige en stralende mensen te maken, die tot bloei komen en
uitbotten en die in de vroege morgen de lofzang op hun Schepper en Verlosser gaande houden?
Creëert het geloof niet een lenteleven, zoals het ongeloof ons winterhard houdt?
Laten we hopen dat ook met de nieuwe achterburen deze overpeinzingen voortgang zullen kunnen
hebben tijdens het achterover leunen in een tuinstoel!

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Dinsdag
Maandag

11 mei
17 mei

Kerkenraad
Kerkrentmeesters

Consistoriekamer
Consistoriekamer

19.30 uur
19.45 uur

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengst offerblokken april 2010____________________
1–4
€
93,22
bonnen: € 38,20
2–4
€
53,25
€ 34,40
4–4
€ 217,65
€ 79,40
11 – 4
€ 164,07
€ 68,20
18 – 4
€ 224,32
€ 94,40
25 – 4
€ 193,36
€ 96,00
€ 945,85 waarvan: 12x € 5,€ 410,60
Bonnen
€ 410,60
2x € 10,TOTAAL
€ 1356,45
5x € 20,========
3x € 50,-

Opbrengst Paascollecte
Het is met dankbaarheid dat we u de opbrengst van de Paascollecte bekend maken.
Deze collecte, welke huis aan huis gehouden is, heeft het mooie bedrag van € 4.221,79 opgebracht
waaronder € 722,80 vanuit het Havenlicht.
Een prachtig resultaat waarvoor we u, als kerkrentmeesters, hartelijk dankzeggen.
Mede door uw grote financiële inzet kan het werk in onze gemeente voortgang vinden.
Wij danken alle medewerkers en medewerksters voor het verzorgen, op welke manier dan ook, van
deze collecte.
Verantwoording giften:
Via diaconiecollecten 1x 50 euro en 1x 10 euro
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Solidariteitskas (voorheen generale kas)
Verschillende van u hebben al gehoor gegeven aan onze vorige oproep en zijn overgegaan tot het
betalen van € 10,-- per belijdend lid.
Als kerkrentmeesters willen wij, aan diegenen welke het bedrag nog niet gestort hebben, vragen
over te gaan tot het storten van dit bedrag op bankrekeningnummer 3532.02.509 of girorekening
63.27.27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis o.v.v. solidariteitskas 2010.
Uw kerk te Pernis behoeft dan niet voor u te betalen, want zij wordt wel aangeslagen voor alle
belijdende leden.
Namens het college van kerkrentmeesters,
J. Sekeris, penningmeester

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst
Verantwoording giften april 2010.
Ontvangen via Mevrouw Besterveld €10,=
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 onze verenigingsavond van 6 mei a.s. willen we de Hemelvaart gedenken. Onze volgende
avond op 20 mei staat in het teken van Pinksteren. Dit is tevens de laatste verenigingsavond voor
de zomerstop. We hebben nog wel ons jaarlijkse reisje op 24 juni naar de Veluwe.
U kunt zich nog opgeven, ook niet-leden zijn zoals we gewend zijn van harte welkom, bij
Mevr. J. van der Kuil, Burg. van Esstraat 189, tel. 4164698 en
Mevr. L. Meijboom, Pastoriedijk 405, tel. 4384156.
De prijs is € 48,-- . Wilt u dit overmaken op bankrek.nr. 3532 59 756 van de Rabobank Pernis.
We zouden het fijn vinden als u op onze avonden aanwezig kunt zijn en natuurlijk ook met ons
reisje.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Jannie Meijboom-van der Steen

JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 9 mei
en 16 mei

Zondagsschool
Vertrek vanuit de kerkdienst

Maandag 10 mei
en 17 mei

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

Vrijdag 21 mei

Rock Solid Club “Time Out”
Slotfeest (afsluiting van het seizoen)
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Jongerendienst ‘LIFE!’, 30 mei 2010 in Pernis!
Op 30 mei 2010 is de laatste jongerendienst voor de zomervakantie in Pernis. Voorganger is Henk
van Dam uit Elburg. Centraal thema dit jaar is LIFE?! Tijdens deze jongerendienst staan we stil bij
de vraag of jij in beweging komt voor God. Met een swingende band, drama en film zullen we dit
met elkaar ontdekken. Wil jij meer weten over God en zijn zoektocht naar jou, dan moet je zeker
komen!

De dienst wordt gehouden in Rehoboth (Ozingastraat 73, Pernis). De dienst start om 15.00 uur,
maar de zaal is al open om 14.30 uur en dan staat er ook koffie, thee en fris klaar. Iedereen is van
harte welkom! Graag ontmoeten we je in het Rehoboth. Deze jongerendienst is een initiatief van
verschillende kerken in Pernis.
Informatie over persbericht:
Jacco van der Tak, Jaccovandertak@hotmail.com

OVERIGE MEDEDELINGEN
BEDANKT…

Als team willen we alle bakkers en baksters van harte bedanken voor hun vele baksels.
Het resultaat van onze oproep in Luidklok en Kerkklanken, heeft ons versteld doen staan, zowel de
hoeveelheid als de verscheidenheid! Er waren muffins, kokosmakronen, cakes, kruidkoek,
boterkoek, appeltaarten, monchou /kwark taarten, zelfs een echte Pernisser broeder!!!
Ze zijn als zoete taartjes over onze toonbank gegaan met een fantastisch resultaat, de totale
opbrengst van onze mini-bazaar, tgv Stichting ROPArun, is: € 2.225,HEEL HARTELIJK BEDANKT!
team Marly*
PS: Er zijn nog wat bak attributen achtergebleven.
Dus wie nog iets mist kan het ophalen bij: fam. Schadee, Burg. van Esstraat 28.
Heeft u onze mini-bazaar gemist? En u heeft nog een bijdrage over voor het goede doel, de
ROPArun? Ons rekening nummer is: 1330.44.688, tnv team Marly*. Alvast bedankt!
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Europese Jongerenontmoeting Taizé in Rotterdam!
Van 28 dec. t/m 1 jan. hopen zo’n 25.000 jongeren uit heel Europa in Rotterdam samen te komen.
Al voor de 33ste keer organiseren de broeders van Taizé deze jongerenontmoeting.
Onlangs heb ik met een aantal mensen uit de Baptistenkerk een informatiebijeenkomst bezocht die
deze ontmoeting moet voorbereiden.
De bedoeling is dat zo’n 200 gemeenten en parochies worden verzocht deze jongeren onder te
brengen in gastgezinnen. De bedoeling is dat zij daar zullen overnachten en ’s morgens een ontbijt
krijgen, terwijl ze overdag elders zijn: iedere morgen is er een samenkomst in de kerk (wrs. ten
onzent in de Baptistenkerk) voor een viering en daarna begeven zij zich met de metro naar Ahoy de centrale ontmoetingsplaats - om daar de rest van de dag te verblijven.
Op de Oudejaarsavond (wanneer het openbaar vervoer al vroeg niet meer zal rijden) zullen ze bij
de gastgezinnen eten en daarna zullen van 23.00 tot 24.00 uur weer in de plaatselijke kerk een
stille gebedsdienst houden voor de vrede, ter voorbereiding op het nieuwe jaar.
Als gemeenten en parochies in en rond Rotterdam willen we hen gastvrij ontvangen en m.n. ook
onze jongeren inschakelen om dit verblijf in onze gemeenten te helpen realiseren.
Aan u en mij wordt dus gevraagd één of meerdere jongeren onderdak te verschaffen en hen
’s morgens een ontbijt te geven en daarnaast een warme maaltijd op Oudejaarsavond.
Voertaal is in de regel Engels!
Waar staat “Taizé” nu voor?
De broeders van Taizé (een dorp gelegen in Bourgondië, Midden-Frankrijk) vormen een
leefgemeenschap van protestantse en katholieke broeders - gesticht in de oorlog door Roger
Schutz, een Zwitserse domineeszoon - die sinds de jaren ’60 hun leven delen met jongeren uit
geheel Europa die bij hen in het dorp Taizé voor enige tijd kunnen verblijven.
Wekelijks verblijven er enkele honderden en met Pasen zijn er soms meer dan 20.000 in Taizé.
Je kunt er voor een gering bedrag kamperen, eten en dagelijks de diensten meemaken in de “Kerk
van de Verzoening”, die plaats biedt aan vele duizenden mensen.
Ikzelf ben er verschillende keren geweest toen ik jong was en ook mijn oudste dochter Sarah is er
al een paar keer geweest.
Een Taizédienst verloopt wat anders dan wij gewend zijn: er is veel stilte, er worden liederen
gezongen, die de broeders zelf gecomponeerd hebben en die vaak maar uit een paar regels bestaan,
zodat je ze gemakkelijk uit het hoofd kunt leren. Ook de Bijbelteksten zijn kort.
Dat heeft alles te maken met het feit dat er jongeren uit 35 landen in Europa aanwezig zijn voor
wie dit vertaald moet worden.
De diensten hebben wel een begin, geen einde. In Taizé worden ze driemaal daags gehouden.
De jongeren zitten gewoon op de grond in een kerkgebouw dat sober verlicht is, voor de ouderen is
er de mogelijkheid om op stoelen te zitten.
Tussen de diensten door praten de jongelui met elkaar over door de broeders verschafte onderwerpen die met geloof, kerk en maatschappij te maken hebben.
De maaltijden zijn eenvoudig en worden door jongeren gemaakt, gezamenlijk genuttigd en ook
zijn er afwasploegen en mensen die de boel schoonhouden.
Kortom, een week in Taizé geeft een goede praktische en geestelijke vorming en zou ik iedere
jongere in onze gemeente aanraden.
Ook worden er niet zelden vriendschappen voor het leven geboren…
Om een Taizédienst mee te maken kunt u de derde zondag in mei terecht in Spijkenisse en wel in
“de Dorsvloer” . Aanvang 19.00 uur. Dan kunt u de sfeer een beetje proeven!
Mochten er mensen zijn die zich als gastgezin willen opgeven of nadere informatie willen, u bent
hierbij uitgenodigd met mij daarover contact op te nemen.
Wat zou het mooi zijn als we hier in Pernis rond Oud en Nieuw een paar honderd jongeren zien
rondlopen voor wie het geloof in de Here Jezus Christus zo belangrijk is dat ze er van Spanje,
Bulgarije en Litouwen voor naar Rotterdam komen!
Het kan niet anders dan dat daar voor u en mij (en voor onze jongeren) een geweldige bemoediging en stimulans van zal uitgaan!
Ik hoop dat Pernis zich van haar gastvrije kant zal laten zien. Het zal hun en u weldoen!
Een hartelijke groet van Ds.Lavooij
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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__________________

