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KERKDIENSTEN

Zondag 23 mei 2010 - Pinksteren
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Gezinsdienst
18.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Zangdienst

_

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

_________________________

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

Commissie van ontvangst: mevr. I. Koert-Wemelsfelder / mevr. T. van der Steen-den Ouden
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Deurcollecte : Fonds Inwendige Zending
Kerkauto
: dhr. D.J. Verheij
Oppasdienst : Hanneke Hout en Esther de Laat
Zondagsschool: Groep 1
- Marleen den Ouden en Christine Roobol
Groep 2
- Kees-Jan Koster en Anneke Bruinse

Zondag 30 mei 2010_ _____________________________
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Voorbereiding Heilig Avondmaal
15.00 uur : Interkerkelijke Jongerendienst in Rehoboth
18.30 uur : ds. O.C. Kerssen te Gouda - Evangelisatiedienst (samenzang vanaf 18.20 uur)
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. M. Roobol
Avonddienst : dhr. M. Roobol

_

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

Commissie van ontvangst: mevr. C. Vink-van Tielen / mevr. N. Lavooij-van Dijk
Collecte
: ochtend: Diaconie/Kerkrentmeesters; avond: Evangelisatiewerk/Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. B. van Dijk
Oppasdienst : Sjanie de Laat en Pauline Hout
- Petra Sekeris en Siska Verheij
Zondagsschool: Groep 1
Groep 2
- Jannette Molendijk en Jolien Roobol

BIJBELROOSTER

zo
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do
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za

23 mei
24 mei
25 mei
26 mei
27 mei
28 mei
29 mei

Exodus
Exodus
Psalm
Psalm
Psalm
Joël
Joël
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30 mei
31 mei
1 juni
2 juni
3 juni
4 juni
5 juni

Joël
Joël
Lucas
Lucas
Lucas
Lucas
Lucas
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24: 1 - 11
24: 12 - 18
68: 1 - 11
68: 12 - 24
68: 25 - 36
2: 18 - 27
3: 1 - 5
4: 1 - 8
4: 9 - 21
6: 1 - 11
6: 12 - 26
6: 27 - 38
6: 39 - 49
7: 1 - 10

Meditatie
PINKSTEREN : Aan ’s Heren zegen is het al gelegen…!
n.a.v. Lucas 24:50
Het laatste wat de discipelen van de Here Jezus zien zijn Zijn handen, die zich zegenend over hen
uitstrekken, zoals Lucas ons laat weten.
Let wel, het zijn Zijn doorboorde handen, de handen die de prijs laten zien die Hij voor ons heeft
willen betalen: vergeven is onze schuld, Hem behoren wij toe, het nieuwe, aan de dood ontrukte
leven kan nu onder Zijn zegen verder de wereld over.
De Heiland keert terug naar de hemel en brengt de aangebrachte verzoening bij Zijn Vader.
Ons pand (ons vlees) is in de hemel bij Hem bewaard!
Als tegenpand schenkt Hij ons Zijn Geest en ook dat is een zegen die op de Pinksterdag van de
hemel regent (‘ruis o Godsstroom der genade’!).
Die belofte was ons gedaan: wacht op kracht, wacht beneden op kracht van boven!
Die wachttijd wordt op Pinksteren vervuld, wanneer onder de bezielende leiding van de Heilige
Geest de zegen van het evangelie - dat we gekocht en betaald zijn - in Jeruzalem klinkt en het
startsein is van een wereldwijde verkondiging van het tot dan toe Joodse geloof in de Messias
Jezus.
De Geest brengt ook de heidenen, de niet-Joden, binnen Gods lichtkring.
De grote oogst en inzameling kan beginnen.
Zonder de Geest zou er geen kerk zijn. Iedere kerkganger zou van dit besef doordrongen moeten
zijn. De Geest is de motor van alle kerkelijke beweging. We kunnen de Geest blussen, maar
uitdoven kunnen we Hem niet. Kerken sluiten op het noordelijk halfrond, op het zuidelijk worden
zij gebouwd…
De Geest vraagt wel om een nauwgezet leven, een toegewijd leven: uw en mij lichaam is een
tempel van de Heilige Geest. Waar we er een zooitje van maken in ons dagelijks leven, trekt de
Geest zich terug (zoals een ieder weet, kan waar ruzie is en boosheid niet gebeden worden, maar
ook een volgevreten mens en volgedronken mens kan dat niet…).
Wat we zien, denken, zeggen, eten en doen kan het voor de Geest makkelijker dan wel moeilijker
maken.
Uw en mijn Huisgenoot – de Geest woont immers in – zal het ons soms knap lastig maken als we
Hem dwars hebben gezeten.
Maar geven we Hem de ruimte – openen we ons hart voor Zijn werking, bestuderen we Zijn
Woord en stellen we ons leven in dienst van Jezus – dan maken we dagelijks grote dingen mee.
Grote dingen niet zelden ook in de kleine dingen!
Geestesleven is dynamisch leven, de Geest brengt in ons hart een wervelende vreugdedans tot
stand (sommige omstanders dachten hen dronken van wijn, maar zij waren dronken van de Geest!)
die de gemeente creatief en levend maakt.
En het aardige is: de Geest is niet aan leeftijd gebonden. Voor jongeren is Hij niet te oud, voor
ouderen is Hij niet te jong. Hij wordt uitgestort op alle vlees. Zo sterk en vermogend is het offer
van onze Here geweest, dat dit effect, deze vrucht gevonden wordt in mensenlevens.
Veel Pinkstervreugde, dynamiek en beweging toegebeden nu we dit feest opnieuw mogen vieren
met elkaar! Want aan ’s Heren Geesteszegen is het al in kerk en leven gelegen!
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GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
Op 23 mei mevr. K. Dubbeldam-van der El (Cremerstr. 144) en mevr. T.A.Bekker-Riethoff (Burg.
van Esstr. 90).
Op 24 mei dhr. F.J. van der Kamp (Uiterdijk 173).
Op 26 mei dhr. S. Bootsma (Groot Rijshoofd 18) en mevr. N. van der Ent (Corneliahof 38).
Op 28 mei mevr. C.M. de Vries-Verschoor (Sonneburgh)
Op 29 mei mevr. G. Sjouw-Bakelaar (Corneliahof 14), mevr. S.C. Verschoor-Lems (Uiterdijk 219)
en mevr. C. Molendijk-Berkelaar (Havenlicht 008).
Op 31 mei mevr. C. de Ruiter-de Jong (Smallandstr. 14).
Op 1 juni mevr. N. Noordzij-Ketting (Klencke 443) en dhr. L.F.Zijderveld (Burg. Verduynstr. 23).
Op 4 juni dhr. L. Bos (Van Byemontsingel 32).
Allen van harte, we tellen de jaren, maar leven de dagen. Goede dagen toe gebeden onder Gods
genade.
“Genade zo oneindig groot,
dat ik, die ’t niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien”
ELB 203
Overlijden
Op Hemelvaartsdag is in “Cadenza” Ranka Ketting-Berkhout (Burg. van Esstr. 66) overleden. Zij
is 63 jaar geworden.
Wij gedenken onze organist Wim Ketting, zijn kinderen en andere familieleden nu zij zo
onverwacht bij haar heengaan zijn stilgezet.
In de volgende kerkklanken volgt een “In Memoriam”.
Zieken
Overgeplaatst uit Ikazia naar Sonneburgh is mevr. Roukema-Grinwis (G.A. Soetemanweg 55c).
In Ikazia ligt op dit moment Faa-iza Kruithof (Nieuwedijk 11).
In het Ruwaard ligt dhr. Lagendijk (Murraystr. 14).
In het EMC ligt mevr. Beijer-Bijl (Burg. van Esstr. 220).
Terug naar huis uit “De Vier Ambachten” is dhr. J. van der Steen, maar wel op een nieuw adres:
Rozenlaan 31c, 3202 KC Spijkenisse.
Joop en Corrie, vanaf deze plaats wensen wij jullie een gezegend verblijf toe in jullie nieuwe stulp!
Ook is weer thuis dhr. D. Berkhout na een periode van revalidatie (Uiterdijk 165).
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
Mevr. A. Dekker-van der Steen
Mevr. J. Roukema-Grinwis

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

Elf Ranken Barendrecht
Mevr. P. Mastenbroek

Zorghotel De Vier Ambachten Spijkenisse
Mevr. J. 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!
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Bloemen
Op 9 mei:

Op 16 mei:

Dhr. M. van der Tak, Uiterdijk 78
Mevr. M. Nieuwpoort-den Boer, Vermaetweg 14
Mevr. J. Verweel-Kooij, het Havenlicht kamer 310
Dhr. D. Berkhout, Uiterdijk 165
Mevr. H.N. Kievit - Molendijk, Vrijlandstraat 9 en
Mevr. H.C. Noordzij, het Havenlicht kamer 6.

Giften
Via mevr. T. Vermaat-van Doorn 1x €10 voor de kerk.
Via Ds. Lavooij 2x €5 en 1x €10 voor de kerk.
Onze dank!
Gedicht
De Herrijzenis
Ik mag me niet met Isr’el vergelijken
Het uitverkoren volk van onze God
Van alle kanten mag ik het bekijken
Maar ‘k zal nooit komen tot zo’n eeuwig lot
En toch zit er een overeenkomst in
Van iets hetwelk ik mocht ervaren
Ezechiël vermeldt het zin voor zin
Ik mag het hier daarom dan ook verklaren
Hij spreekt van beenderen die tot leven kwamen
Een menigte die lag verspreid in ’t dal
Ze waren dor, maar Hij deed ze be-a-men
-En zeer groot was hun dor getalGij zult weten dat ik de Here ben
Ze kregen spieren, vlees en ook een huid
En ook dat ik mijn ware volkje ken
Als ik mijn ziekte dan mag gaan beschouwen
Van hoe dat van ’t begin af is gegaan
Dan mag ik slechts maar één ding onthouden:
Dat God mij hierin heeft bijgestaan!
Joop van der Steen (naar Ezechiël 37)
Bij de diensten
Het feest van de 50ste dag (=Pinksteren) is nauwkeurig geteld vanaf de dag van de opstanding. 7
weken, waarin 7 dagen zijn en daarna dan de 50ste dag, waarop wij de uitstorting van de Heilige
Geest gedenken. De Geest die muren slecht, zoals eerder de muren van Jericho omvielen na die
7x7 ommegang…
Israël viert het “Wekenfeest” en gedenkt 50 dagen na de uittocht uit Egypte de gave van de Tien
Woorden: een uiterlijke, fysieke bevrijding wordt verinnerlijkt door Tien Bevrijdingswoorden om
in die nieuw verworven vrijheid ook te kunnen leven.
Datzelfde geldt de volgelingen van de Messias Jezus: Hij heeft hen bevrijd van schuld en dood,
maar de Heilige Geest past dit nu toe in hun leven, zodat zij eruit leven en ervan getuigen.
Een bevrijding die persoonlijk wordt toegeëigend.
We vieren dit feest op zondag de 23ste mei, zowel ’s morgens in een gezinsdienst als ’s avonds in
een zangdienst. De week ervoor hebben we ons op dit feest voorbereid (zie vorige kerkklanken).
De week erop zal het voorbereiding zijn op het Heilig Avondmaal.
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Nu de volle raad Gods ons bekend is gemaakt: Vader, Zoon en Heilige Geest, is deze
Avondmaalsviering de afronding van de Avondmaalsvieringen van dit jaar. De Drie-enige God
biedt ons de volheid van Zijn gemeenschap aan, opdat we steeds meer van hem vervuld raken.
Het zou goed mogelijk zijn dat in deze dienst van de voorbereiding een drietal Roemeense
vrouwen zullen zingen die naar alle waarschijnlijkheid dat weekend bij ons zullen logeren. Twee
ervan kent u: Carmen en Ionela, de derde is de weduwe van hun in november overleden broer en
zij heet Simona.
Avond en nacht van Gebed voor de Vervolgde Kerk…
Op vrijdag 28 mei zal vanaf 20.00 uur opnieuw gebeden worden voor de vervolgde kerk.
Vele miljoenen christenen hebben uw en mijn gebed nodig om het uit te houden in situaties van
ernstige vervolging. Doet u mee? U kunt een uurtje blijven, een paar uurtjes en als u wilt ook tot
1.00 uur ’s nachts!
Waar? In de Heuvel!
Impuls
Voorafgaand aan de nacht van gebed komt Impuls bijeen om 20.00 uur ook in ‘de Heuvel’ en ik
hoop dat de daarvoor genodigden er zullen zijn!
Na afloop kunnen we ons dan vervoegen bij de bidders…
Taizé-bijeenkomst
In de vorige kerkklanken is hiervan bericht gedaan.
Wat ik nu nog onder de aandacht breng is het verzoek aan jonge mensen onderdak te geven in die
laatste dagen van 2010.
Vier nachten slapen ze bij u, vier dagen krijgen ze een ontbijt van u en één keer een warme
maaltijd (Oudejaarsavond).
“Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen
geherbergd” (Hebr. 13:2).
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
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Gemeenteavond
Op 2 juni om 19.30 uur is de gemeenteavond in Rehoboth. Behalve enkele kerkenraadsleden die
wel en wee van de gemeente ter sprake brengen zullen ook Kees-Jan en Lianne Koster alsmede
oud-pastoraal medewerker Arjan Branger enkele belangwekkende zaken aan de orde stellen.
Komt allen, jong zowel als oud(er)!
Interkerkelijke gebedskring
Deze komt samen op vrijdag 21 mei om 19.30 uur in het kader van de Pinksternoveen en daarna
zal zij weer bijeenkomen op de reguliere eerste zaterdag van juni. Beide keren in het consistorie!
Weerpraats
Met 42,7 mm. was april een tamelijk droge maand. Wel klommen de temperaturen flink omhoog
en mochten we 6 dagen met 20-plussers noteren. Ook in de nachten was er van nachtvorst geen
sprake meer. Wat deze maand opviel, was de snelheid waarmee alles in de natuur tot bloei kwam.
Je zag het als het ware.
Mei toont zich tot nog toe aan de koude kant.
Actueel
In honderd jaar tijd nam het aantal christenen in Pernis met 400% toe. Waren het er eerst 1200, nu
zijn het er 4800!
Helaas, deze voorstelling van zaken klopt niet v.w.b. Pernis. Maar hij klopt wel v.w.b. de wereld.
Want in de gehele wereld is in honderd jaar tijd het aantal christenen gegroeid van 612 miljoen
naar bijna 2,3 miljard!!
Deze cijfers werden onlangs bekend gemaakt in de “Atlas of Global Christianity”.
Daarbij vermeld werd dat het merendeel van de christenen zich thans in Afrika, Azië en LatijnsAmerika bevindt, i.t.t. honderd jaar geleden toen dat voor Europa gold.
Hieruit leren we tenminste twee dingen: God gaat door met het bouwen aan Zijn kerk en ten
tweede christenen mogen nooit uitgaan van permanente winst…Kerken kunnen verdwijnen, ook
de zo vanzelfsprekende kerkgemeenschap van Pernis.
Dat elders de kerk opbloeit is weliswaar een grote troost, maar moet ons ook te denken geven.
Want afname hier en groei elders vormen geen natuurgebeuren als eb en vloed, maar hebben te
maken ook met ‘menselijk’ gedrag en ‘menselijke’ verantwoordelijkheid!
Spreuken
Over Jezus:
- Als je Jezus gaat zien in zijn menselijkheid, zul je ontdekken dat Hij God is (Luther)
- Het meest onverdraagzame van het Nieuwe Testament ligt in zijn radicale eenzijdigheid: er is
maar één naam onder hemel gegeven, waardoor wij behouden kunnen worden (van Ruler)
- “Gelukkig staat tussen die Grote God
en zijn ontzaglijk licht
zijn zoon die met een menselijk gezicht
mij aankijkt, ook al zijn mijn ogen dicht”
(Toon Hermans)
Pastorieklanken
Samen met mijn vrouw en Stijn zijn we er een weekje tussenuit geweest.
Wat in de herfstvakantie niet lukte, hebben we nu wel kunnen realiseren.
De “Groene Smaragd” had er zin na zoveel tijd weer eens door zijn thuisland te tuffen.
Voor de reis waren er wat kleine mankementen verholpen die hem al langer teisterden (een altijd
maar opflikkerend rood lichtje dat ik interpreteerde als een herinnering aan ‘hier beneden is het
niet’, maar dat toch ook een eigen oorzaak had…), zodat we vol vertrouwen in hem plaatsnamen.
Halverwege echter hoorde ik dat hij van onderen wat ging hoesten en proesten.
Maar ja, iedereen kan zich wel eens ergens in verslikken, dus daar gaven we geen overmatige
aandacht aan. Bovendien, wat moet je doen om 23.00 uur (ietsjes te laat van huis gegaan).
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In ons hotelletje in Parijs aangekomen waar parkeren bij de prijs was inbegrepen, bleek er echter
geen legale parkeerplaats te zijn, zodat de volgende morgen er een aardige verrassing achter de
ruitenwisser zat. Vervolgens eenmaal weer midden op de drukke periferique (rondweg) werd het
gekuch een hoestbui zonder weerga en keken zelfs de Parijzenaars verstoord op toen zij een
straaljager op de grond hoorden voorbijgaan.
Oei, een gescheurde uitlaat…
Met de laatste krachten nog over klommen we de heuvel over die Parijs scheidde van een dorpje en
gleden daar een Renault-garage binnen (gelukkig zijn die in ieder dorp) en hoefden we deze
franzosen gelukkig niets uit te leggen.
Ook zij legden niets uit toen zij mij kort daarop de rekening presenteerden…
Maar goed, de Groene Smaragd gleed weer stillekens over ’s Heren wegen en bracht ons tenslotte
in Le Perche, waar we ofschoon het er koud was (houtkachel snel geactiveerd) heerlijk hebben
gewandeld en hebben genoten van de stilte en de rust van dit deel van Frankrijk waar ik ook nu
weer geen enkele toerist heb gezien.
En op de terugweg hield de goocho-mobiel het wonderwel uit en beloofde ons de komende jaren
niet meer de stuipen op het lijf te jagen…
Een hartelijke groet van een weer uitgeruste, maar straatarme dominee…

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Woensdag
Dinsdag

26 mei
1 juni

Consistorie
Moderamen Kerkenraad

Consistoriekamer
Consistoriekamer

19.45 uur
19.45 uur

KERKENRAADSVERGADERING (1)

Kort verslag van de kerkenraadvergadering, gehouden op dinsdag 9 maart 2010, om 19.30 uur in
de consistorie.
Opening.
Preses ds. Lavooij opent de vergadering, heet een ieder van harte welkom en stelt voor
gezang 182: 1 en 6 te zingen en gaat voor in gebed. Vervolgens leest hij uit Johannes 19:17-22 en
licht dit gedeelte kort toe.
Appèl nominaal.
Zij die verhinderd zijn worden genoemd.
Notulen-, actie- en besluitenlijst.
De notulen, actie- en besluitenlijst van de vergadering van 16 februari 2010 worden aan de orde
gesteld en onder dankzegging aan ouderling-scriba R. van der Leeden vastgesteld.
Ingekomen stukken.
De ingekomen stukken worden conform het voorstel van het moderamen behandeld.
Avonddiensten.
Handhaving van het besluit om na 2011 geen avonddiensten meer te organiseren levert minimaal
een bedrag van €15.000,00 aan bezuinigingen op. Het besluit wordt herbevestigd, er vinden geen
avonddiensten meer plaats vanaf 1 januari 2011.
Ouderling B. Ruizeveld de Winter wil een lans breken voor behoud van de avonddiensten en
vraagt of deze wel doorgang kunnen vinden wanneer er geen kosten aan verbonden zijn, waarbij
koster, voorganger en organist hun medewerking verlenen op vrijwillige basis. Deze
bijeenkomsten staan niet onder de verantwoording van de kerkenraad. Hij vraagt toestemming om
de diensten op die basis wel te kunnen houden. Het college van kerkrentmeesters vraagt hem zijn
ideeën uit te werken op papier en deze in te brengen op de volgende vergadering.
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Mededelingen:
Moderamen:
Ouderling kerkrentmeester A.C. Bijl stelt zich beschikbaar als secundus van het college van
kerkrentmeesters en assessor van de kerkenraad. Dit heeft de volledige instemming van de
kerkenraad.
Rond de kerkdiensten:
De Wet op rijm, voorgelezen door drs. Vastenhoud enkele weken geleden zal worden afgedrukt in
Kerkklanken.
Aanstaande zondag na de doopdienst drinken we koffie. Om onduidelijkheden te voorkomen
besluiten we dat we altijd koffie drinken na een doopdienst en bevestiging. Het moderamen maakt
een schema of een vuistregel wanneer we koffie drinken na de dienst.
Met Pasen speelt DES.
College van kerkrentmeesters:
Het plan is om het archief over te brengen naar het Gemeentelijk Archief Rotterdam.
De Paascollecte is van 3 - 17 april.
Evangelisatiedienst:
In de stille week worden weer diverse interkerkelijke vespers gehouden.
Jeugdwerk:
Op Koninginnedag worden oliebollen gebakken, de opbrengst gaat naar Pernis voor Afrika.
Z.W.O.:
Ds Lavooij heeft via de mail een bericht ontvangen met de vermelding dat de begrotingen van de
ZWO commissies zijn doorgelicht. Er worden geen gelden ter beschikking gesteld aan Israël, wel
aan Palestijnse doelen. 40% van de Israëlieten leeft onder de armoedegrens.
Overige:
Ds. Lavooij verblijft van 5 tot 10 april in Rome. Ds. Wildschut en Den Besten vervangen hem.
Van 28 december tot en met 1 januari wordt in Rotterdam een Taizé bijeenkomst gehouden. Er
komen zo'n 30 duizend jongeren bijeen, die huisvesting nodig hebben. Het verzoek is ontvangen
om deze mensen o.a. ook in Pernis onderdak aan te bieden. Er komt een oproep in Kerkklanken
hiertoe en zullen aan de organisatie kenbaar maken dat we onze kerk ter beschikking willen stellen
voor een Taizé dienst.
Schriftelijke rondvraag.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de schriftelijke rondvraag.
Sluiting.
Ouderling B. Ruizeveld de Winter stelt voor gezang 473:1, 4 en 10 te zingen en gaat daarna voor
in dankgebed. De preses dankt allen en sluit de vergadering om 22.20 uur.
R. van der Leeden, ouderling-scriba.

KERKENRAADSVERGADERING (2)

Kort verslag van de kerkenraadvergadering, gehouden op dinsdag 13 april 2010, om 19.30 uur in
de consistorie.
Opening.
Preses ds. Lavooij opent de vergadering, heet een ieder van harte welkom en stelt voor
gezang 464: 1 en 2 te zingen en gaat voor in gebed. Vervolgens leest hij uit Johannes 20:19-23. In
dit gedeelte valt Pasen en Pinksteren op één dag. Jezus is lichamelijk opgestaan en heeft een ander
lichaam gekregen, maar kon wel de wonden tonen. Hij toont Zijn verzoeningsvrede aan de
discipelen, die daar blij mee zijn. Jezus had een zending en zo zendt Hij ons uit; hoe zijn wij een
missionaire gemeente? Hoe werken we deze opdracht uit? Hij geeft ons het vermogen dit te doen
door de Heilige Geest.
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 9 maart 2010 worden aan de orde
gesteld. De notulen worden vastgesteld onder dankzegging aan ouderling-scriba R. van der
Leeden.
Ingekomen stukken.
De ingekomen stukken worden conform het voorstel van het moderamen behandeld.
Toerusting.
Ds Lavooij en ouderling B. Ruizeveld de Winter zijn naar een bijeenkomst geweest van de PKN
over de missionaire ronde in Nederland.
Het is wezenlijk om toch altijd eerst te kijken wat God erover zegt, maatgevend is Handelingen 1
tot en met 8. Het begint met de wortels van de eerste Christelijke gemeente, welke een explosieve
groei doormaakte. De apostelen willen met z'n allen het evangelie doorgeven, als een eenheid net
als de gemeente, die zich gaat organiseren. Zij blijven volharden in het onderwijs (leer der
apostelen), in de gemeenschap, in het breken van het brood (sacrament) en in de gebeden. De
bewogenheid met de zieken is er in de dienst van zegen en voorbede, dit is een groot deel van het
pastoraat.
Moeten wij missionair worden? Nee wij zijn het! De boodschap moet worden doorgegeven. Het
gaat om de houding, is het ook je verlangen dit te doen. Als je het evangelie wilt delen dan
verandert je houding.
In de volgende inhoudelijke kerkenraadvergadering gaan we hier mee verder.
Wat verder ter tafel komt.
Moderamen verkiezing:
Het moderamen stelt voor:
Preses
ds Lavooij,
Assessor:
ouderling kerkrentmeester A.C. Bijl,
Scriba:
ouderling R. van der Leeden,
Diaconie:
diaken J. H. Meijboom - van der Steen,
College:
ouderling-kerkrentmeester H.J. Verheij,
Secundus diaconie: diaken B. Koert en
Secundus college:
ouderling kerkrentmeester A.C. Bijl
waarmee de vergadering akkoord gaat.
Koffie drinken na de dienst:
Het moderamen stelt het volgende voor: Op de eerste zondag van de maand of na afloop van een
doop-, belijdenis- of gezamenlijke dienst m.i.v. mei 2010. De laatste zondag voor de
zomervakantie van ds Lavooij, (indien mogelijk) in de pastorietuin. De kerkenraad gaat akkoord.
Schriftelijke rondvraag.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de schriftelijke rondvraag.
Sluiting.
Diaken T. Roobol stelt voor gezang 427:1, 2 en 3 te zingen en gaat daarna voor in dankgebed. De
preses dankt allen en sluit de vergadering om 23.15 uur.
R. van der Leeden , scriba.

Koffie drinken na de dienst
De kerkenraad heeft een leidraad opgesteld voor het koffie drinken na de dienst en luidt als volgt:
Op de eerste zondag van de maand of na afloop van een doop-, belijdenis- of gezamenlijke dienst
en op de laatste zondag voor de zomervakantie van ds Lavooij, (indien mogelijk) in de
pastorietuin.
De gemeente wordt een week van te voren op te hoogte gesteld middels de uitnodiging op de
zondagsbrief en of in Kerkklanken.
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Koninklijke onderscheiding
Het heeft Hare Majesteit koningin Beatrix behaagd om de aanvraag voor een koninklijke
onderscheiding voor de heer Stortenbeker te honoreren voor 40 jaar trouwe dienst als organist bij
de kerkdiensten van verzorgingstehuis de Wilgenborg.
De aanvraag is in gang gezet door verzorgingstehuis de Wilgenborg en is ondersteund door
verschillende kerken en instellingen.
Vanaf deze plaats willen wij als gemeente de heer Stortenbeker van harte feliciteren.
Fonds Inwendige Zending
Op zondag 23 mei, 1e Pinksterdag, wordt na afloop van beide diensten weer een deurcollecte
gehouden voor het Fonds Inwendige Zending. Nu reeds van harte aanbevolen.
Evangelisatiedienst, zondag 30 mei
Op zondag 30 mei zal er een evangelisatiedienst gehouden worden in de Ned. Herv. Kerk te
Pernis. Voorganger zal zijn Ds. O.C. Kerssen uit Gouda. Medewerking zal worden verleend door
kinderkoor "De Regenboog" uit Poortugaal , o.l.v. C. Meyboom. De organist van deze dienst
is dhr. A. Stortenbeker.
De dienst begint om 18.30 uur. De deuren van de kerk zijn om 18.00 uur geopend en vanaf 18.20
uur is er samenzang.
Het thema van de dienst is : -HEB JE VIJANDEN LIEF!-. Wij hopen u te zien op zondag 30 mei.
Wilt u graag naar de dienst komen, maar heeft u problemen met vervoer, neem dan contact op met
Bert Meijboom, tel. :010-4384156.
De evangelisatiecommissie zoekt versterking!
Vindt u het ook belangrijk dat mensen buiten de kerk over het evangelie horen? Ook in Pernis
kennen steeds minder mensen de boodschap van Jezus.
Wanneer dat u aan het hart gaat, overweegt u dan eens om mee te gaan draaien in de
evangelisatiecommissie. Wij kunnen namelijk goed versterking gebruiken. De afgelopen tijd zijn
verschillende mensen gestopt met het evangelisatiewerk. Hierdoor moeten wij ons op dit moment
noodgedwongen beperken tot het organiseren van evangelisatiediensten en een beperkt aantal
andere activiteiten. Wij zouden echter veel meer willen doen! Daarvoor hebben wij echter mensen
nodig die ons willen helpen of die goede, nieuwe ideeën hebben voor dit werk.
Wilt u hierover meer weten? Neemt u dan contact op met Arie Verschoor, telefoon: 4721331,
email: heleenenarie@hetnet.nl
Vooraankondiging Gemeenteavond
Op woensdag 2 juni a.s wordt een gemeenteavond gehouden.
Noteer deze datum in uw agenda!
Wij verwachten u vanaf half acht in verenigingsgebouw Rehoboth.

ZENDING

Pinksterzendingsweek: Getuigen in Pakistan
Tijdens de Pinksterzendingsweek (23 t/m 29 mei) staat bijbelonderwijs in Pakistan centraal. In het
islamitische Pakistan wonen 167 miljoen moslims, ten opzichte van 3 miljoen christenen. De
christenminderheid in het islamitische Pakistan verlangt ernaar een lichtend licht en zoutend zout
te zijn. In het land heerst officieel godsdienstvrijheid. Maar ook de sharia geldt, de islamitische
wetgeving die evangeliseren verbiedt. Veel Pakistaanse christenen lijden onder discriminatie en
aanslagen. Vooral christenen met een moslimachtergrond hebben het moeilijk. Daarom zoeken de
Pakistaanse christenen naar praktische, legale manieren om hun geloof uit te dragen. Bovendien
hebben ze behoefte aan goed bijbelonderwijs. Het bijbelonderwijs dat er is, krijgt alle steun van
Kerk in Actie. Of het nu gaat om bijbelstudiemateriaal en cursussen voor beginners of een
predikantenopleiding op bachelorniveau. Het onderwijs vult de gebrekkige bijbelkennis van de
Pakistanen aan en leert ze die praktisch te maken.
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De opbrengst van de collecte is bedoeld om onder andere dit bijbelonderwijs via Kerk in Actie te
ondersteunen. U kunt uw bijdrage overmaken d.m.v. de acceptgirokaart die u binnenkort ontvangt.
De collecte wordt van harte aanbevolen.
De ZWO-commissie

DIACONIE

Kerktelefoonuitzending
Donderdag 27 mei 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.G. “Wees een zegen”
Op donderdag 20 mei houden wij onze laatste avond voor de zomerstop in de consistorie.
Centraal staat de viering van Pinksteren. Na de pauze spelen we nog een paar rondjes bingo.
We hebben natuurlijk nog wel ons dagreisje naar de Veluwe op donderdag 24 juni.
We vertrekken die dag om 8.00 uur vanaf het Politiebureau. Er kunnen nog enkele mensen mee,
ook niet-leden zijn zoals we gewend zijn welkom.
U kunt zich nog opgeven bij
Mevr. J. van der Kuil, Burg. van Esstraat 189, tel. 4164698 en
Mevr. L. Meijboom, Pastoriedijk 405, tel. 4384156.
De prijs is € 48,-- . Graag overmaken op bankrek.nr. 3532 59 756 van de Rabobank Pernis.
We hopen dat u beide keren aanwezig kunt zijn.
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,
Jannie Meijboom-van der Steen

JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 23 mei
en 30 mei

Zondagsschool
Vertrek vanuit de kerkdienst

Maandag 31 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)

JVR

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!
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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

Dankbetuiging
Wij danken iedereen voor de overweldigende
belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne
brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het
overlijden van mijn lieve zorgzame vrouw, onze onvergetelijke moeder en mijn dochter

Maria Adriaantje Berkhout - Verhagen
~ Mary ~
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel
betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed
om verder te gaan.

familie Berkhout
Mw. S. Verhagen - Leeuwestein
Mei 2010

*** Bedankjes ***
Heel veel dank voor de vele kaarten, bloemen, telefoontjes en de bemoedigende woorden,
na m'n hartinfarct. Dat doet een mens goed.
Met vriendelijke groet, Janny Nieuwpoort
***
Namens onze moeder willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle belangstelling, de vele
kaarten, bloemen en andere attenties die zij mocht ontvangen tijdens haar verblijf in het ziekenhuis
en “De Breede Vliet”en op haar huidige verblijf in de “Bahreinstraat”te Hoogvliet.
Dat heeft zij zeer op prijs gesteld en het doet haar nog steeds erg goed dat velen aan haar denken.
Een hartelijke groet van familie Muizer.
***
Hartelijk dank voor de vele kaarten, telefoontjes, bezoek en andere attenties die ik mocht
ontvangen bij mijn verblijf in het ziekenhuis en Sonneburgh.
Het heft ons zeer goed gedaan.
Dick en Adri Berkhout
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Nacht van gebed - Bid samen met geheime gelovigen
De jaarlijkse Nacht van Gebed is in aantocht. Ieder jaar organiseert Open Doors deze avond om
ons stil te laten staan bij vervolgde christenen. Wij kunnen ons geloof ongehinderd beleven en er
zonder gevaar voor uitkomen dat we een christen zijn. Maar er zijn zo veel broeders en zusters
over de hele wereld die met gevaar voor vrijheid en vaak ook leven toch van hun geloof getuigen.
Of in het geheim moeten geloven. Om hen een hart onder de riem te steken maken we elk jaar tijd
vrij om voor hen te bidden. Daarom ook 's nachts : als je gevangen zit zijn de nachtelijke uren het
moeilijkst.
Deze avond wordt in Pernis al een aantal jaren interkerkelijk gehouden. Vrijdag 28 mei bent u
vanaf 20.00 uur welkom in "De Heuvel" om samen met ons te bidden. We hopen de bijeenkomst
af te sluiten zo rond 01.00 uur, het is dan inmiddels zaterdag geworden. De avond is verdeeld in
een aantal blokken met thema's. Mocht u wel willen bidden maar niet de hele avond willen /
kunnen loop dan gerust binnen om een gedeelte mee te bidden; de deur staat open. Maar wees u
bewust dat gebed, en helemaal gezamenlijk gebed, kracht geeft. Dus maak wat tijd vrij en bid mee!
Wat
Nacht van gebed (Open Doors)
Thema
Bid samen met geheime gelovigen
Wanneer
Vrijdag 28 mei 2010
Locatie
"De Heuvel", Ring 322, Pernis
Tijd
20.00 - 01.00 uur
Info
Kees-Jan Koster (keesjan@koster.cx / 010-7859281)
www.opendoors.nl/bid/nachtvangebed

UITNODIGING Ouderenkoor Pernis, opgericht 4 oktober 1965
De jaarlijkse avond voor donateurs, vrienden en belangstellenden van Ouderenkoor Pernis is dit
jaar een feestelijke jubileumavond t.g.v. het 45-jarig bestaan van het koor.
Op het programma staan de vaste onderdelen: koorzang, samenzang en verloting. Daarnaast wordt
het grootste deel van de avond gevuld met een gastoptreden van professioneel zangeres, vocalist,
gediplomeerd zangpedagoog, poppenspeelster en entertainer Saskia Paërl-Marz met haar
programma ‘Wij zijn blij met u’. Het belooft een avond vol muzikale verrassingen te worden.
Datum: vrijdag 4 juni 2010.
Plaats: gebouw Rehoboth, Ozingastraat 73, Pernis.
Tijd: Aanvang 19.30. Zaal open 19.00 uur.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis.
Komt allen, neemt anderen mee en laat u verrassen!!
Het bestuur.
P.C.O.B.
Onze laatste vergadering voor de grote vakantie is op 25 mei. De zaal van het Geref. Jeugdgebouw
gaat om 11.30 uur open en om 12.00 uur beginnen we met een hapje en een drankje en de
verslagen van de penningmeester en secretaris. Daarna volgt de lunch.
’s Middags treedt een groepje muzikanten op uit Maassluis, “Mondolia”.
Het belooft een gezellige middag te worden. Tot ziens allemaal.
Janny Bosloper

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 tel.: 4384130
Dhr. B. van Dijk tel.: 4163319
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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

