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KERKDIENSTEN

Zondag 22 augustus 2010 _ ____________________________
09.30 uur : ds. J.A. Berkheij te Woerden
18.30 uur : ds. C.E. Lavooij
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. A.C. Bijl
Avonddienst : dhr. A.C. Bijl

_

Organist
dhr. W. Ketting
dhr. A. Stortenbeker

Commissie van ontvangst: dhr. A.van der Kuil / dhr. G.C. Vogel
Collecte
: Zending / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. J.H. Koole
Oppasdienst : Manon Meijboom en Marleen den Ouden
Zondagsschool: Groep 1 - Conny van Dijk
Groep 2 - Anneke Bruinse en Kees-Jan Koster

Zondag 29 augustus 2010_ ____________________________
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij
18.30 uur : ds. E. van Rooijen te Bleiswijk
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. H.J. Verheij
Avonddienst : dhr. H.J. Verheij

_

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

Commissie van ontvangst: mw C. Ruizeveld de Winter-van den Vrijhoef/mw A. Koole-de Blaauw
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. R. van Hoog
Oppasdienst : Siska Verheij en Hanneke Hout
Zondagsschool: Groep 1 - Janny Verheij
Groep 2 - Jannette Molendijk en Jolien Roobol

Zondag 5 september 2010_ ___________________________
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur : ds. E. van Rooijen te Bleiswijk
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. T. Roobol
Avonddienst : dhr. T. Roobol

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

Commissie van ontvangst: dhr. G. van Hilten / mevr. N. van der Stoep-van Dijk
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. A.C. Bijl
Oppasdienst : Vera Groeneweg en Anke Keemink
Zondagsschool: Groep 1 - Marleen den Ouden
Groep 2 - Petra Sekeris en Anneke Bruinse
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BIJBELROOSTER

zo
ma
di
wo
do
vr
za

22 augustus
23 augustus
24 augustus
25 augustus
26 augustus
27 augustus
28 augustus

Lucas
Jesaja
Jesaja
Jesaja
Hebreeën
Hebreeën
Lucas

13: 22 - 35
66: 1 - 6
66: 7 - 18a
66:18b- 24
13: 7 - 16
13: 17 - 24
14: 1 - 11

zo
ma
di
wo
do
vr
za

29 augustus
30 augustus
31 augustus
1 september
2 september
3 september
4 september

Lucas
Lucas
Filemon
Filemon
Deuteronomium
Deuteronomium
Deuteronomium

14: 12 - 24
14: 25 - 35
1 - 14
15 - 25
29: 1 - 14
29: 15 - 28
30: 1 - 10

zo
ma
di
wo
do
vr
za

5 september
6 september
7 september
8 september
9 september
10 september
11 september

Deuteronomium
Deuteronomium
Jeremia
Jeremia
Jeremia
Jeremia
Jeremia

30: 11 - 20
31: 1 - 8
11: 1 - 8
11: 9 - 17
12: 1 - 6
12: 7 - 13
12: 14 - 17

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

Meditatie
‘…maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht…’
Jes. 40:31a
Mogelijk dat de vakantie ons nieuwe kracht gegeven heeft, maar niet altijd is dat het geval.
Soms komen we met een kater thuis: het was te warm en te benauwd (u zat in Moskou), te koud
(u ging in augustus nog in Holland kamperen) of te nat (u verbleef in Midden-Europa). Sommigen
komen zelfs overspannen thuis, de rust bracht veel verborgen en verstopte onrust boven of uw
vakantie was te overladen, u holde kerk in, museum uit…
Jesaja kent een betere krachtbron: de Here. Deze troostprofeet of evangelist van het Oude
Testament, zoals hij wel genoemd wordt, mag Israël dat in ballingschap verkeert, haar terugkeer
aanzeggen naar het beloofde land. “Troost, troost mijn volk,zegt uw God. Spreekt tot het hart van
Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is…”, zo begint dit hoofdstuk!
De ballingschap is voorbij, de vervreemding opgeheven, Israël mag weer thuis komen.
Het leger dat hen had gevangen genomen, is krachteloos geworden, over de Babylonische soldaten
schrijft de profeet voorafgaand aan ons tekstwoord: “Jongelingen worden moe en mat, zelfs jonge
mannen struikelen…, maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht…”.
Hierachter horen we enkele psalmwoorden resoneren, zoals Ps. 20:8…Dezen beroemen zich op
wagens en genen op paarden, maar wij roemen in de Naam van de Here, onze God… of
Ps. 147:10,11 …Hij heeft geen welbehagen aan de kracht van het paard, noch behagen in de benen
van de man; de Here heeft welbehagen in wie Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen…
Echte, authentieke nieuwe kracht putten wij uit de Here. De emmer, waarmee we dat levende
water putten, is het geloof. Het geloof put uit het Woord, de bron. En zoals -vroeger- die emmer
diep ging om dat water uit de put omhoog te halen, zo zullen u en ik in de mate waarin wij Gods
Woord uitdiepen (en niet effe een stukkie lezen) er de kracht van ondervinden.
Dagelijks, want water putten deden onze voorouders ook elke dag.
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Iedere dag opnieuw je in geloof uitstrekken naar God, het van Hem verwachten, van Zijn hulp en
kracht en dan op weg gaan, dan wordt waar wat in Ps. 84:6,8 staat… “Welzalig de mensen wier
sterkte in U is, in wier hart de gebaande wegen zijn…Zij gaan voort van kracht tot kracht en
verschijnen voor God in Sion”.
Dat laatste is de belofte van het geloof: dat wij van geloof zullen gaan tot aanschouwen, tot het
zien van de Heilige Stad, waarin “…de rivier van het water des levens stroomt, helder als kristal,
ontspringend uit de troon van God en van het Lam…”(Openb. 22:1).
Wie daaruit leeft, dagelijks en daarop hoopt in de zekere verwachting van die toekomst, heeft in
een zekere zin altijd vakantie…!

GEMEENTEBERICHTEN

In Memoriam (1)
Op 29 juni overleed Adriaantje Elisabeth Baumler-den Uijl op de leeftijd van 64 jaar.
Op zaterdag 3 juli hebben wij van Jany afscheid genomen in een dienst van Woord en Gebed in de
Hervormde kerk van Pernis en daarna hebben we haar op de Algemene Begraafplaats ter aarde
besteld.
Onverwacht is Jany, na een geslaagde operatie in het ziekenhuis te hebben ondergaan, aan een
maagbloeding overleden, slechts vijf maanden na het overlijden van haar broer Henk.
De liederen die in de dienst gezongen werden, waren allen van haar afkomstig en waren gevonden
op een papiertje dat in een lade was neergelegd. Liederen die zij in haar jeugd thuis en ook in de
kerk van vroeger veel gezongen heeft en die haar kennelijk heel dierbaar waren.
In programma’s als o.a. “Nederland zingt”, die zij nooit oversloeg, kwamen deze liederen ook
weer regelmatig voorbij.
Jany was een echte Pernisse vrouw, afkomstig uit een gezin dat bestond uit 5 kinderen.
Na de Lagere School ging zij naar de huishoudschool.
Een tijdlang is haar moeder ziek geweest en hielp zij als oudste dochter in de huishouding.
Van die intensieve taak heeft zij zich met groot verantwoordelijkheidsgevoel gekweten.
Naast de zorg voor thuis werkte zij ook één dag per week in de groentezaak van Arie Bijl.
Daar ontmoette zij haar latere man en toen zij in 1968 trouwden begonnen zij samen in RotterdamNoord een eigen groentewinkel. Daar werden ook hun 2 kinderen geboren.
20 jaar later keerden zij noodgedwongen terug naar Pernis, want ook in Rotterdam had door de
intrede van de supermarkten de gewone middenstander het moeilijk gekregen en moest haar man
omzien naar ander werk, dat hij in de Botlek gelukkig ook vond.
In Pernis onder haar familie was Jany bekend als degene die als ze langs kwam graag een praatje
met je maakte, maar altijd haar jas aanhield omdat ze het nog druk had en snel verder moest.
Niettemin bleef ze soms lang, pratend over vroeger, met gevoel voor humor en met een sterk
pernissisch accent!
Toen ze later naar de Uiterdijk verhuisde en op een bovenwoning terechtkwam, verloor ze steeds
meer van haar levenslust en beleefde ze, behalve wat betreft de kinderen en de kleinkinderen,
weinig plezier meer aan de dingen. Het leek of ze de vele vrije tijd, die ze nu had, niet goed
aankon. Ze leek levensmoe en toen kanker zich openbaarde leek het wel alsof zij nu mentaal weer
wat opleefde, omdat het besef dat haar dagen geteld waren haar eerder een zekere rust gaf dan
beangstigde of ontstelde.
We lazen het gedeelte uit Matt. 11:28-30, waar de Here Jezus de vermoeiden en belasten nodigt tot
Hem te komen, omdat Hij hen rust geeft.
Het leek alsof Jany die rust zocht na een arbeidzaam leven.
Ook riep de Here Jezus de mensen op Zijn juk te dragen, dwz. het juk van Zijn Woord te volgen,
want dit juk is zacht en deze last is licht.
Leven volgens eigen wil en inzicht is drukkend en zwaar, leven naar Zijn wil en wijsheid is een
lichte last, omdat Hij de zwaarste lasten draagt. Wie de nodiging van Jezus aanneemt, ontdekt de
troost ervan, een troost die en in het leven rust geeft en bij het sterven.
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Dat gaf haar de kracht die laatste maanden er weer te zijn en afscheid te nemen, zo bleek nu, van
haar geliefden.
Ook wij kunnen verder als wij die uitgestoken hand van Jezus aannemen die ons bij de hand wil
nemen het verlies van deze vrouw en (groot)moeder te dragen.
Haar op dit moment zieke man en (klein)kinderen zijn in uw voorbede aanbevolen!
In Memoriam (2)
Op 5 juli overleed Geertruida Muizer-den Ouden, sinds 1997 weduwe van Jan Muizer.
Op 8 juli hebben wij haar ter aarde besteld, na een dienst van Woord en Gebed in de Hervormde
kerk te hebben gehouden. Truus is 81 jaar geworden.
Op 28 sept. 1928 werd zij geboren en al op jonge leeftijd bleek dat zij goed was in handwerken.
Het was een arme tijd en met kleding maken en herstellen (mantels, doop- en bruidsjurken) heeft
zij haar steentje bijgedragen aan het gezin waaruit zij afkomstig was.
Door een coupeuse-opleiding te volgen heeft zij haar natuurlijk talent verder kunnen ontwikkelen.
In 1950 huwde zij met Jan Muizer uit Rhoon en hebben zij enige tijd in Hoogvliet gewoond, waar
hun (enige) zoon en kind Arno geboren is. In 1963 keerde Truus tot haar vreugde terug naar Pernis
en heeft zij 47 jaar nog aan de Madroelstraat gewoond.
Bijna haar leven lang heeft zij gedokterd, vele operaties ondergaan en naarmate zij ouder werd
vreesde zij ook steeds meer allerlei kwalen.
Het was voor haar dan ook een wonder dat zij de leeftijd der zeer sterken heeft mogen bereiken.
Na het overlijden van haar man trad zij meer op de voorgrond, werd bezoekzuster, verzorgde de
bloemendienst, ging naar de vrouwenvereniging en bezocht de Creaclub even graag als de
Bijbelkring. Truus hield ervan onder de mensen te zijn en genoot van de aandacht die zij daardoor
kreeg.
De laatste jaren ging zij ook mentaal achteruit - al ontkende zij dat in alle toonaarden!- en na een
ziekenhuisopname (na een val ten gevolge van duizelingen) was het niet langer mogelijk terug
naar huis te gaan en kwam zij eerst in de Breede Vliet terecht en later aan in een dependance ervan
in de Bahreinstraat.
Een verwarrende, moeilijke en onzekere tijd brak voor haar aan die vanaf februari tot aan haar
overlijden in het ziekenhuis geduurd heeft. Door haar dementie ontging haar de ernst van haar
laatste ziekte die ten dode was. Dat was als zalf op de wonde.
Truus was een kerkgaande vrouw en putte ook in de laatste maanden van haar leven kracht uit de
Bijbel. De tekst bij haar begrafenis kwam uit Hand. 9: 36-42.
Daarin sterft Dorkas, een vermoedelijk jonge vrouw die in de gemeente bekend stond vanwege
allerlei mantels en rokken die zij gemaakt had voor de vele weduwen in Joppe.
Als Petrus komt, mag hij deze vrouw, die zo plotseling was overleden, weer terugbrengen in het
leven. God had nog een bedoeling met Dorkas in dit leven. We lezen dat hij haar, na voor haar
gebeden te hebben tot God, levend voorstelde aan de mensen!
De naam Dorkas betekent gazelle en zegt misschien wel wat over de snelheid waarmee zij werkte.
Ook Truus was een Dorkas, die met het maken en herstellen van kleding vele mensen geholpen
heeft, ook vlug was en zelfs op hoge leeftijd nog met rappe pasjes zich door ons dorp repte…
Voor Truus was de aardse tijd voorbij, maar zij mag tegelijk in en door het geloof in de opgestane
Heer levend voorgesteld worden. Want voor God leven de doden.
“Een ieder, die in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven”, zegt Jezus.
Die geloofsvoorstelling oefenen we iedere zondag in de kerk en die troost is er ook wanneer wij dit
leven verlaten moeten. In dat geloof laten we Truus gaan en kunnen we zelf ook verder.
De laatste nacht wilde zij in het ziekenhuis in haar verwarring naar de kerk, a.h.w. op zoek was zij
naar die klare boodschap, waardoor zij kon inslapen om voor eeuwig te kunnen ontslapen.
Haar zoon, schoondochter, kleinkinderen en verdere familie en bekenden zijn in uw voorbede
aanbevolen.
In memoriam (3) Lambertus Buskens (8 juli 1931 – 14 juli 2010)
Woensdag 14 juli kwam er een einde aan het aardse leven van de heer Lambertus Buskens. Voor
velen bekend als Bert.
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Omdat ds. Lavooij ten tijde van de begrafenis op vakantie was, heeft ondergetekende de
afscheidsdienst voorafgaande aan de begrafenis op dinsdag 20 juli geleid.
De Schriftlezing was Psalm 139 vers 1 t/m 6. De 2e Schriftlezing was Galaten 3: 2-5.
Boven de meditatie stond geschreven:
“gekend – trouwen – rouwen – vertrouwen - ongekend”
Deze man heb ik zelf niet gekend. Maar, aldus Psalm 139, God kende en kent Bert Buskens. Bert
kende helaas geen gelukkige jeugd o.a. omdat hij op 4-jarige leeftijd reeds zijn vader verloor.
Zijn moeder kwam tot een 2e huwelijk. Het was allemaal niet makkelijk voor de jonge Bert.
Gelukkig leerde deze Rotterdamse jongen in 1949 op de Pastoriedijk in Pernis zijn Aartje kennen.
Liefde op het eerste gezicht! In december 1954 werd er getrouwd,, wat hen beide niet heeft
berouwd. De kinderzegen werd Bert en Aartje helaas niet geschonken geworden. Maar wel schonk
God hen een lang huwelijksleven.
55 jaar lang mochten zij lief en leed met elkaar delen. De spraakzame Bert Buskens, die
gemakkelijk contacten maakte, voelde zich bijzonder thuis in Pernis. Lang en met vreugde werkte
hij als controleur bij de Holland-Amerika-lijn. Maar na een trouwdag komt er ook een rouwdag.
En woensdag 14 juli was dat zover. Zijn weduwe zal rouwen om het gemis van haar Bert, maar zij
mag ook vertrouwen dat hem nu een oneindig beter lot bereid is.
Lambertus Buskens mag nu de eeuwige vreugde, blijdschap en vrede kennen. Door het sterven van
Christus is, voor allen die geloven in de gezegende opgestane Vorst van Pasen, Jezus Christus, het
sterven straks het erven van het eeuwige leven bij God. Dat mogen wij vertrouwen, omdat God de
God der waarheid is. Hij maakt Zijn beloften waar! De overledene weet wat wij nog niet weten.
Bert Buskens is over het lijden heen. Wat een wonder! David zingt in Psalm 139: “Het begrijpen is
mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.” Bert Buskens is in de heerlijkheid van God.
Troostrijke wetenschap! Dat de God van alle vertroosting al de bedroefden, maar in het bijzonder
weduwe Aartje Buskens nabij zij, is mijn hartelijke wens en bede.
R.L. Antes, geestelijk verzorger Sonneburgh Rotterdam.
In memoriam (4) Dirk Bakker (12 september 1931 – 20 juli 2010)
Dinsdag 20 juli kwam er een einde aan het aardse leven van de heer Dirk Bakker.
In verband met de vakantie van ds. Lavooij heeft ondergetekende zaterdag 24 juli de dankdienst
voor het leven van Dirk Bakker geleid.
Het opschrift van de uitgesproken meditatie was “Welkom thuis!” n.a.v. Johannes 14 vers 1 t/m 6.
Dirk Bakker, 78 jaar mocht hij op aarde leven. Een eigenzinnige, maar ook zorgzame man. Een
vrijbuiter, natuurmens en visser. En van beroep timmerman.
Een zoon van een andere timmerman heeft levenslang van Dirk Bakker gehouden. Jezus Christus,
die de vleesgeworden van God is. In die liefde heeft Dirk Bakker hier op aarde mogen leven. In die
liefde is hij gestorven.
Op 20 juli heeft Dirk Bakker zijn aardse woning voorgoed verlaten, maar nu mag hij eeuwig
wonen in het Vaderhuis van God.
De liefde van zijn – tijdelijke – leven heeft Dirk pas op veel latere leeftijd leren kennen. Lien, dat
was de vrouw van zijn dromen. En die droom is nog werkelijkheid geworden. Maar na fijne en
gelukkige jaren met haar te hebben beleefd, kwam daar de ziekte van ‘zijn Lien’ en dat was voor
hem erg zwaar. Te zwaar. Hij moest opgenomen worden in het verpleeghuis Sonneburgh te
Rotterdam alwaar Lien al eerder was opgenomen.
Deze man, die veel zorg droeg voor de mensen in zijn omgeving had nu zelf veel zorg en
verzorging nodig.
Op dinsdag 20 juli is hij gestorven. Dirk woont niet meer in het verpleeghuis, maar woont nu in het
Vaderhuis van God, waar ook een huis is voor Dirk Bakker. Daar is hij nu eeuwig thuis. Betere
zorg dan daar is ondenkbaar. Ja, wat geen oog gezien en wat geen oor gehoord heeft en wat in geen
mensenhart is opgeklommen, dat, heeft God bereid voor allen die Hem lief gekregen hebben.
Toen heeft Dirk Bakker gehoord: “Welkom thuis!” Dankzij Jezus, dankzij het kruis van Jezus is
Dirk nu eeuwig thuis. Wat een wonder!
Laten zij die verdrietig zijn om het heengaan van Dirk Bakker elkander met deze woorden
vertroosten. God zij u allen nabij en goed!
R.L. Antes, geestelijk verzorger Nieuw Sonneburgh Rotterdam.
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In Memoriam (5)
Op 26 juli overleed in het Ikaziaziekenhuis Johanna Pronk-Spaans, waar zij na een hartinfarct
vanuit Sonneburgh naartoe was gebracht. Jo is 90 jaar geworden.
Op 30 juli is zij vanuit de aula op de Algemene Begraafplaats van Pernis na een dienst van Woord
en Gebed ter aarde besteld.
Naast de liederen had zij ook een tekst voor haar begrafenis achtergelaten en wel uit Ps.116:4:
“Maar ik riep de naam des Heren aan : Ach, Here, red mijn leven”, een S.O.S.-kreet!
Jo kwam uit een arm Schevenings gezin van 7 kinderen. Haar vader werkte bij de visafslag.
Na de Lagere School moest zij al vroeg ‘uit dienen’ om het gezin mee te helpen onderhouden.
Daar heeft ze ook haar latere man Cornelis Pronk ontmoet met wie zij in 1942 getrouwd is.
Omdat hij werkzaam was bij de onderzeedienst van de marine was hij veel weg en kwam de zorg
voor haar gezin dat uit 5 kinderen bestond vaak alleen op haar schouders terecht.
In alle eenvoud, met zachtmoedigheid en veel zorgzaamheid heeft zij de opvoeding van haar
kinderen ter hand genomen.
Bijna 40 jaar is zij getrouwd geweest, de laatste jaren hebben zij samen ook nog enkele reizen
kunnen maken. In 1982 overleed hij en moest zij alleen verder.
Ook heeft zij moeten meemaken dat haar kind Jaap ruim 3 jaar geleden overleed.
Daarnaast had zij last van veel fysieke problemen, diabetes, slecht zien, niet meer kunnen lopen en
daar kwam de laatste jaren ook dementie bij.
4 jaar heeft zij in het Havenlicht gewoond en de laatste drie jaar verbleef zij in Sonneburgh.
Wat opviel als je haar bezocht, was hoe vaak zij een tevreden indruk maakte.
Ze droeg haar vele moeiten met een zekere gelijkmoedigheid en rust over zich.
Ook was zij altijd blij en dankbaar voor haar klein- en achterkleinkinderen, waarvan zij er resp. 6
en 8 had!
Al sprak zij niet veel over haar geloof, ze zei wel ‘dat ze door Boven geholpen was’ in die
moeilijke fasen van haar leven: “Ach, Here, red mijn leven”, zo had regelmatig haar S.O.S.
geklonken. En ze hád Zijn reddend ingrijpen ervaren: in haar jeugd, in de opvoeding van de
kinderen, in haar weduwschap, in het verlies van haar zoon en in haar vele kwalen.
En waar in ons leven dat geloof in Gods reddend ingrijpen gevonden mocht worden, daar mogen
we er op vertrouwen dat ook in doodsnood God Zijn kinderen niet loslaat.
Want ook in die nood is Jezus Christus afgedaald!
Daarom mag en kan er ook troost gevonden worden als een dierbare moeder, groot- en
overgrootmoeder in dat geloof heengaat!
Want bij God zijn uitkomsten tegen de dood: “want Gij hebt mijn leven van de dood gered, ik zal
wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden”, zo vervolgt de psalm van haar
keuze. Daarmee kunnen we verder, in de wetenschap dat in Jezus Christus deze reddingsboei ons
aangereikt is.
De kinderen, klein- en achterkleinkinderen zijn in uw voorbede aanbevolen!
In Memoriam (6)
Op 1 aug. is Klazina Dubbeldam-van der El overleden, weduwe sinds 9 febr. 1997 van Arie
Dubbeldam en eerder op 21 mei 1979 weduwe van Hendrikus Adrianus de Milde.
Klazien, Cokkie of ook wel Sinta is 94 jaar geworden.
Op 5 aug. hebben we na een dienst van Woord en Gebed in de aula te hebben gehouden, afscheid
van haar genomen en haar op de Algemene Begraafplaats ter aarde besteld.
Op 23 mei 1916 zag zij het levenslicht in Kralingen, waar zij als jongste geboren werd in een gezin
waar al 7 kinderen waren. Ze beschouwde zichzelf als het ‘verwenmeisje’, als een zondagskind en
heeft ook 37 jaar lang thuis gewoond.
En zelfs toen zij trouwde met de Pernisser postbode Henk de Milde, bleef zij nog twee nachten per
week bij haar moeder om die te verzorgen in haar oude dag.
Al leefden zij wat teruggetrokken, wat wél opviel was dat Cokkie al vroeg haar rijbewijs had en
met haar blauwe Dafje regelmatig ritjes maakte, waarin zij de chauffeuse was van haar man Henk
en zijn vriend Arie Dubbeldam, de sigarenboer en schilder, in wiens sigarenzaak zij ook op drukke
tijden meehielp.
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Toen Henk stierf trouwde zij een jaar later Arie en omdat Arie voor velen in Pernis schilderijen
maakte en daardoor overal bekend was (en nog altijd is), werd Cokkie ook een bekende in ons
dorp. Hoewel, haar echt kennen waren er maar weinig.
Wie was die vrouw, die in zomerse hitte in een bontjas over straat kon gaan, die moeilijke boeken
las over gezondheid en zelfgenezing, die uitgesproken meningen had en die sym- dan wel antipathieën jegens mensen zeer duidelijk liet blijken?
Voor velen bleef zij een tikje eigenaardig, zeker toen na de dood van ook Arie zij zich steeds meer
op het huiselijk erf terugtrok en temidden van haar spulletjes zich a.h.w. wapende tegen de
buitenwereld…
Praten over hulp bij het ouder worden, over evt. gaan naar het “Havenlicht” was totaal onbespreekbaar, zij wilde er niet aan en kon zichzelf, zoals ze zei, uitstekend redden. En bovendien, je moest
niet klagen, maar dragen en bidden om kracht, zei ze dan!
Een vrome uitdrukking, waar echter niet alleen Godsvertrouwen uit sprak, maar ook welbegrepen
eigenbelang…Als ze maar thuis kon blijven, tegen welke prijs dan ook!
Ofschoon van huis uit niet christelijk opgevoed, was Cokkie, die muzikaal was en graag
christelijke liederen speelde, mogelijk ook onder invloed van Arie, gelovig geworden.
Ook daar las ze, om zich daarin te verdiepen, boeken over en al ging ze niet naar de kerk, de
kerktelefoon heeft zij vele jaren beluisterd.
De laatste maanden ging het thuisleven steeds moeizamer, ze viel nog al eens en een aantal weken
geleden kwam ze in het ziekenhuis terecht, waar uitdrogingsverschijnselen en ondervoeding werd
geconstateerd.
Eigenlijk mocht ze niet meer naar huis…maar ze wilde en het gebeurde en daar is zij tenslotte ook
gestorven, wat ongetwijfeld ook haar verlangen geweest zal zijn.
Cokkie is haar leven lang bang geweest voor de dood, deze angst vormde mogelijk de basis voor
haar verzet tegen hulp van anderen. Hoe meer zij zelfstandig was, hoe langer zij de dood kon
uitstellen.
Ook haar boekjes over zelfgenezing wezen in die richting.
Tegelijk geloofde zij in haar Verlosser Jezus Christus.
Uit de Bijbel lazen we het gedeelte uit Openb. 1 waar sprake is dat Hij de sleutels van de dood en
het dodenrijk heeft. Alleen door Hem kan de angst voor de dood, die wij van nature hebben,
overwonnen worden. Omdat Hij de dood overwonnen heeft, de angel eruit gehaald heeft op
Golgotha, waar Hij voor onze zonden, die de dood veroorzaken, gestorven is. Die God van Jezus
Christus heeft zij met vallen en opstaan leren kennen.
In haar liederenkeuze getuigde zij van de vaste grond die zij gevonden had.
Dat geloof laat zij ons na, opdat ook wij ons toevertrouwen aan Hem die de sleutelmacht
ontvangen en de deur naar het leven ontsloten heeft.
In de dienst op de zondag erna, waarin wij haar herdachten, speelde onze oud-organist
Dhr.Berghout het lied dat Cokkie hem altijd liet spelen als hij na een bezoek aan haar weer
huiswaarts keerde:
“ ‘k Wil u o God mijn dank betalen”!
waarin ook de verzen voorkomen:
Ik weet aan wie ik mij vertrouwe,
Al wisselen ook dag en nacht.
Ik ken de rots waarop ik bouwe:
Hij feilt niet, die uw heil verwacht.
Haar nabestaanden en bekenden in uw voorbede aanbevolen!
In Memoriam (7)
Op 3 aug. is op 90-jarige leeftijd Huibrecht den Otter overleden.
Op 9 aug. hebben wij afscheid van hem genomen en is hij verast in het crematorium van
Rotterdam-Zuid.
In de plechtigheid aldaar hebben we hem herdacht als een man van weinig woorden, die zich
nuchter en op evenwichtige wijze ingezet heeft voor zijn gezin.
Als jongen van nog geen 7 verloor hij z’n vader en bleef zijn moeder over met 6 kinderen.
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Dat gaf hem reeds op jonge leeftijd een groot verantwoordelijkheidsbesef om zijn moeder, ook nog
eens in een arme tijd, naar vermogen te helpen ondersteunen.
Als kleine jongen al liep hij als ijscomannetje achter het ijskarretje van zijn oom.
In de oorlog werd hij gedwongen in Duitsland te werken, maar toen hij een gaatje zag is hij
gevlucht en ondergedoken. Ook deze omstandigheid versterkte zijn plichtsbesef om de goede
tijden en gelegenheden te benutten. Dat heeft hij ook gedaan, toen hij na de oorlog in 1946 huwde
en ging werken, eerst bij de RDM en later bij de Shell.
Samen met Adrie, zijn vrouw, hebben zij twee kinderen gekregen en later ook nog drie
kleinkinderen.
Kenmerkend voor Huib was dat hij ook over zijn oorlogservaringen weinig losliet en liever naar
het heden keek dan terugblikte in het verleden.
Na zijn pensionering kon hij zich volledig wijden aan zijn volkstuin, waar hij met liefde groenten
en aardappels kweekte. Als je vroeg of hij nog iemand gesproken had, zei hij steevast: Ik ga er niet
naartoe om te klessen, maar om te werken.
In het dorpsleven meldde hij toen zich wekelijks bij de kaartclub.
Ook de voetbal (DOTO) had zijn belangstelling en de competitie van het Nederlandse elftal werd
door hem nauwkeurig bijgehouden (ook het beroepingswerk van predikanten hield hij nauwgezet
bij, trouwens).
Thuis was hij een intensieve puzzelaar en toen het lopen van zijn vrouw moeizamer ging, was hij
degene die de boodschappen deed. Maar ook dat weer op zijn eigen wijze: wel groeten, maar geen
praatje maken.
Het laatste jaar ging hij mentaal achteruit en een aantal weken geleden werd hij getroffen door een
herseninfarct die hem eerst in het ziekenhuis bracht en daarna in Sonneburgh. Daar is hij, ten
gevolge van een longontsteking op dinsdag de 3e aug. overleden.
We lazen een vers uit de profeet Micha, hfst. 6:8: “Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed
is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen, getrouwheid lief te hebben en
ootmoedig te wandelen met uw God”.
In één zin het ontwerp van een levensprogramma, een roeping, een way of life, waarin we iets van
het leven van Huib in kunnen herkennen. Rechte voren trekken, nuchter je werk doen, geen
omhaal van woorden, maar met weinig woorden gezag weten af te dwingen en trouw zijn aan de
mensen die je zijn toevertrouwd.
En die ootmoedige wandel met God werd wellicht uitgetekend in zijn dagelijkse tuinarbeid waar
hij zo genoot en God in stilte dankte voor alles wat groeide en bloeide.
Deze man en vader, op wie je kon steunen is niet meer, maar de hemelse Vader blijft.
Bij Hem kunnen we schuilen om het verlies van Huib te verwerken.
“Ga niet alleen door ’t leven, die last is u te zwaar”
In het laatste jaar van zijn leven, kreeg hij een foto van zijn vader onder ogen.
De anders zo rustige Huib was hier erg enthousiast over, liet deze foto aan iedereen zien.
Zo heeft ook de Here God ons een foto, een afdruk van Zijn wezen laten zien: Jezus Christus.
“Laat Eén u sterkte geven, ga tot uw Middelaar!”
Die afdruk van God mag ons een troost zijn in dit leven, omdat Hij onze wonden en zonden kent
en gedragen heeft en Hij mag ons een troost zijn als wij eenmaal heengaan, omdat bij de
Levensvorst, die verrezen, uitkomsten zijn tegen de dood.
“Daar is zoveel te klagen, daar is zoveel geween,
en zoveel leed te dragen, ga niet alleen”.
In dat vertrouwen bevelen wij Mevr. Den Otter, haar kinderen en kleinkinderen in uw voorbede
aan!

Overleden
Op donderdag 12 aug. is in de “Breede Vliet” overleden Lourens van der Steenhoven.
Op dinsdag 17 aug. is hij vanuit Rehoboth naar zijn laatste aardse rustplaats gebracht.
Een “In Memoriam” volgt later. Leo is 79 jaar geworden.
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Jarigen
Op 21 aug. mevr. H.W. de Jong-de Man (Burg. Beyenstr. 67) en mevr. H. de Man-Roobol
(Deijffelbroekseweg 15).
Op 27 aug. mevr. E.M. van der Steen-Compeer (Burg. van Esstr. 196).
Op 31 aug. Mevr. C. van der Steen-Nieuwschepen (Rozenlaan 31C Spijkenisse)
Op 1 sept. dhr. M. van Opstal (Ring 38).
Op 4 sept. dhr. A. Hoogwerf (Eline Verestr. 63 Hoogvliet).
Op 10 sept. mevr. I.H. Visser-Roos (Havenlicht 302) en mevr. C. van der Stoep-van Gelder
(G.A. Soetemanweg 59b).
Allen van harte, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!
Jubilea
Op 21 aug. zijn Dhr. P.J. Post en Mevr. H.J. Post-de Bruin (Vrijlandtstr. 81) 40 jaar getrouwd !
Op 31 aug. zijn Dhr. H. Keemink sr. en Mevr. G. Keemink-Nieuwpoort (Burg. van Esstr. 43)
55 jaar getrouwd!
Beiden willen wij van harte gelukwensen met dit jubileum en Gods zegen toewensen voor de
dagen die Hij nog geeft.
Moge de dankbaarheid om Zijn goedheid eveneens groeien met de jaren!
Geboorte
Bij Anneke en Ad Louwen is een zoon geboren. Zijn naam luidt volledig: Marijn Cornelis.
Zijn roepnaam is Marijn. Marijn is geboren op 21 juli.
Naast zijn ouders zijn ook Doris, Caroline en Jasper blij met hun broertje.
Op de kaart staat geschreven: “Want U bent altijd bij mij en altijd om mij heen,
U legt Uw handen op mij en laat mij nooit alleen.”
Wij feliciteren vader en moeder en hopen dat hun zoon mag opgroeien tot vreugde van zijn ouders
en tot eer van God.
Ziekenhuis
In het Ikazia: Dhr. D. Pors (Ring 479).
In het Clara: Dhr. H. den Ouden (Ozingastr. 26).
Hen en allen, die thuis ziek zijn wensen wij Gods sterkte en troostende nabijheid toe!
Uit Sonneburgh keerden terug naar huis: Mevr. J. Verweel-Kooij, Dhr. C. Roukema en
Mevr. A. Dekker-van der Steen.
In Sonneburgh opgenomen: Mevr. I.K.van Wingerden-Hordijk
Verpleegtehuizen
Verpleeghuis De Breede Vliet
Dhr. P. Molendijk
Dhr. P.H. van Hengel

Verpleeghuis Sonneburgh
Mevr. C.M. de Vries-Verschoor
Dhr. S. Vermeer
Mevr. J. Roukema-Grinwis
Mevr. I.K. van Wingerden-Hordijk

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!
Bloemen
Op 4 juli:

Op 11 juli:

Mevrouw B.M. Vink - Farenhorst, Groot Rijshoofd 16,
De familie Berghout, Burg van Esstraat 227 en
Mevrouw A. Koert - van der Pol, het Havenlicht kamer 12.
Mevrouw Besterveld - Verhagen, Overhandstraat 34,
Mevrouw Van Luyk - Driesprong, G.A. Soetemanweg 59d en
Mevrouw Van Dijk - Hoogwerf, Havenlicht kamer 210.
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Op 18 juli:

Op 25 juli:

Op 1 augustus:

Op 8 augustus:

Op 15 augustus:

De heer v.d. Leek, Boschstraat 102 te Spijkenisse,
De heer Koert, van Drielpad 13 en
De heer Lagendijk, Murraystraat 14.
Mevrouw Ruizeveld de Winter - Keemink, Pastoriedijk 394,
Mevrouw Van der Wende - Heuvelman, Murraystraat 52 en
De heer F. Baumler, Uiterdijk 209.
De familie Louwen, Ring 181,
Mevrouw E. Bal - den Ouden, het Havenlicht kamer 314 en
De heer H. den Ouden, Ozingastraat 26.
De familie Van Gemeren, Pastoriedijk 2,
Familie Van Eck, Ring 59 en
Mevrouw M. van Dijk - Hoogwerf, het Havenlicht kamer 210.
De heer C.M. Faasse, Uiterdijk 189,
Mevrouw J. Verweel - Kooij, het Havenlicht kamer 310 en
Mevrouw M.H. Kruidenier - Zevenbergen, Ring 95.

Giften
Via Janny Hoogwerf € 8 voor de kerk.
Via Leen Hoogwerf € 15 voor de kerk en € 15 voor de kerktelefoon.
Via Ds.Lavooij 1x € 5, 3 x € 10 en 2x € 50 voor de kerk én 1x € 10 voor de kerk en 1x € 10 voor
de zending.
Alle gevers dank!
Huwelijksdienst
Op vrijdag 20 aug. hopen Jacco van der Tak en Annemiek van de Vliert in onze kerk een zegen te
vragen over hun eerder op die dag gesloten huwelijk.
Deze dienst zal D.V. om 14.30 uur plaatsvinden en voorganger in deze dienst zal zijn Henk van
Dam uit Elburg, een goede bekende van Jacco en Annemiek die hun beider levenspad regelmatig
gekruist heeft.
Voor deze dienst nodigen Jacco en Annemiek alle gemeenteleden van harte uit!
Wij wensen Jacco en Annemiek een fijne dag toe en ik hoop dat velen hun nodiging aannemen om
deze dienst luister bij te zetten door met hen de vreugde te delen dat God man en vrouw voor
elkaar gemaakt heeft en dat Hij Zijn zegen over hen wil geven.
Tevens feliciteren wij vanaf deze plaats ook de wederzijdse ouders en grootouders van het
bruidspaar.
Jacco en Annemiek zijn voornemens in Pernis te blijven wonen.
Interkerkelijke Gebedskring
Op zaterdag 4 sept. om 19.30 uur in de consistoriekamer.
Als het gebed de longen van de kerk vormen, zie ik nog teveel mensen bijna stikken…
Belijdenis
Deze weken zullen degenen die een brief ontvangen hebben om belijdeniscatechese te overwegen
benaderd worden voor hun antwoord op die vraag ( van ons…of van God ? ).
Bij de diensten
We kijken terug op een feestelijke doopdienst die ook een zonnig vervolg kreeg in de tuin.
Tegelijk hebben we ook afscheid genomen van een tweetal ambtsdragers die nog voor een half
jaartje hadden bijgetekend in dit dienstverband.
Overigens, ontslagen uit het bijzondere ambt blijft het algemeen ambt van gelovige onverkort
gehandhaafd. Laten wij allen ook daarin blij- en vrijmoedige getuigen van Jezus mogen zijn:
Dwz. mensen die als vakantiegangers door het leven gaan, omdat ze weten en uitstralen dat Eén
zorgt.
Op 5 sept. zullen we opnieuw voorbereiding Heilig Avondmaal houden om niet onvoorbereid aan
tafel te gaan.
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Immers: “Gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen (d.z. de duivel, de
wereld en het vlees), Gij zalft mijn hoofd met olie (Geestkracht), mijn beker vloeit over (één slokje
al maakt je dronken van vreugde).
Voorbereiding thuis en in de kerk, opdat ons de zegen ervan niet zal ontgaan!
Avonddiensten
Steeds meer krijgen de avonddiensten vorm. Het lukt aardig een rooster op te zetten en op de
zomermaanden na zijn de meeste avonden ingevuld.
We zijn voornemens deze diensten thematisch in te kleuren en hebben het plan opgevat de beden
van het “Onze Vader” te gaan behandelen, de “12 Artikelen” (de Apostolische Geloofsbelijdenis)
en het tweede gedeelte van het jaar de “Heidelberger Catechismus”.
We keren dus terug naar leerdiensten, zoals die eertijds (en bij sommigen nog) in zwang waren.
We doen dat mede omdat we geloven dat ‘ongeleerd onbekeerd’ is en dat ‘leren veranderen’ is.
Er is een kring van vrijwilligers ontstaan die het consistorie ondersteunt in haar initiatief de
avonddiensten voort te zetten en in de laatste kerkenraadsvergadering is afgesproken dat het
consistorie daarvoor ook het mandaat gekregen heeft van de kerkenraad die dit aan haar heeft
gedelegeerd.
We hopen dat u deze Pro Deo diensten die D.V. 9 jan. 2011 beginnen zult gaan bijwonen.
De collecte in die diensten zullen zijn ter dekking van de onkosten.
Al geven we de organisten en de predikanten geen vergoeding, de evt. onkosten voor vervoer
vergoeden we wel!
Actueel
Het wereldklimaat toont ons als in een spiegel hoe losgeslagen en ontregeld wij zijn, hoe eindeloze
begeerte en onuitputtelijke heb- en geldzucht de één doet verdrinken, de ander doet stikken en een
derde doet verhongeren. In de regel zijn dat ook meestal de onschuldigen aan die ondeugden die
het gelag betalen…
Maar ‘wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden
zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden en de
gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan; zij
bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van
hun dieverijen’ (Openb. 9:20,21).
Pastorieklanken
Er loopt een baardaap rond in de pastorie, die sommigen verafschuwen, anderen hogelijk prijzen.
Voor de één is hij 15 jaar ouder geworden, voor de ander 15 jaar jonger. De vraag: hoe oud is uw
herder en leraar, is een stuk gecompliceerder geworden?
Ergens tussen de 39 en 69…; straks moeten de heren ambtenaren maar uitzoeken wanneer ik met
pensioen mag gaan…
Uit angst dat die afschuw zich in geweld zou vertalen is er tijdelijk om de eerste klappen te pareren
een grote Golden Retriever/Labrador te gast, zodat de baardige tweevoeter geheel beveiligd door
het park en langs de waterkant kan gaan.
Het is overigens een hele toer deze bodyguards aan de hand en in de gaten te houden!
Onze vakantie in een Hollands park in Frankrijk is goed bevallen: geen bonjour, maar goeie
morgen, geen au revoir, maar tot ziens, kortom een pernissisch praatje kon ook daar gewoon
worden voortgezet…Wel zagen we als Hollanders gezamenlijk het Nederlands elftal de mist
ingaan na een oeverloos saaie wedstrijd (mijn trainingen op dinsdagavond zijn veel boeiender om
naar te kijken…!), maar voor de rest was iedereen wel geluimd, was er voor de kinderen veel
vertier (en voor ons tijd om iets goeds tussen twee kaften te consumeren) en na verloop van een
week kwamen ook de jongens, moegefietst van hun Tour de France, ons gezelschap houden en alle
parkkinderen mobiliseren voor een dagelijks potje voetbal.
Het weer was alle dagen schoon en warm, behalve één dag toen een plaatselijke regenbui mij
tijdens een wandeling overviel en doorweekte. Afgesproken was dat mijn vrouw mij ergens met de
auto zou oppikken, maar toen ik tussen de grote regendruppels door haar belde nú direct maar te
komen, bleek de Groene Smaragd door opnieuw een gescheurd benzineslangetje het hele park in
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een benzinedamp gedompeld te hebben en was de garagehouder al op weg om hem opnieuw op te
takelen en naar de garage te brengen. Zou die hiermee ook een beetje naar aandacht gesmacht
hebben? Nadien heeft hij ons weer op voortreffelijke wijze naar huis geloodst en kan hij nog vele
jaren mee.
Op dit moment zit Anne in de V.S. en daalt mischien wel af in de Grand Canyon die zij gaat
bezoeken en gaat Sarah binnenkort naar Nice om een cursus Frans te gaan doen, teneinde in de
toekomst in het buitenland te kunnen gaan werken.
Op 28 aug. hopen m’n ouders weer in het dorp te zijn om aan het einde van de zomer hun beider
verjaardagen te vieren met dan van vakantie teruggekeerde familieleden. Ook waren zij deze
zomer 64 jaar getrouwd (8 aug.). Kortom, redenen te over voor vreugde en dankbaarheid.
In Soestdijk, ten paleize, het cadeau voor mijn moeders verjaardag, voelde zij zich de koning(in) te
rijk! Met de rolstoel, die uit de kerk was meegenomen, hebben wij als enige van de bezoekers die
werden rondgeleid het privé-liftje van Prinses Juliana mogen nemen, dus we hebben nu een
relikwie in de kerk staan…
Tot slot waren er nog (bezorgde) vragen uit de gemeente over het reisje met Sjerp Bootsma naar
Friesland.
Ik kan u zeggen: het was voor óns een uitje, voor hém een thuisreis. Belangrijke Friese
monumenten werden gepasseerd (slag bij Warns), waar gelukkig niet lang bij werd stilgestaan of
waar kniebuigingen voor moesten worden verricht en ook persoonlijke herinneringsplaatsen
werden bekeken en becommentarieerd. Ik kan u deze gids van harte aanbevelen, niet alleen omdat
hij de weg voortreffelijk weet, maar ook omdat de catering uitstekend was (een potje jam voor een
goed kerkelijke doel in het Friese, een visje eten bij het haventje van Laaksum, koffie met gebak
onderweg en een ijsje) en je je er volkomen veilig voelt, want iedereen kent Sjerp en Sjerp kent
iedereen in dit voor Hollanders vreemde en verre, maar toch ook mooie oord.
Wilt u ook eens met deze gids mee op excursie, schiet hem maar es aan, hij schijnt ergens bij mij
in de buurt te zijn komen wonen…
Een hartelijke groet uit de pastorie van baardmans, de blaffertjes, mijn vrouw, Izak, Eva ( gelukkig
ook over!) en Stijn!

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag

23 augustus
24 augustus
30 augustus
31 augustus
7 september
8 september

Moderamen Diaconie
Diaconie
Kerkrentmeesters
Moderamen Kerkenraad
Kerkenraad
Consistorie

Consistoriekamer
Consistoriekamer
Consistoriekamer
Consistoriekamer
Consistoriekamer
Consistoriekamer

19.00 uur
19.30 uur
19.45 uur
19.45 uur
19.30 uur
19.45 uur

KERKELIJKE ADMINISTRATIE

Binnen onze gemeente zijn verhuisd:
- mevrouw M.I. van Wingerden, Burg. van Esstraat 134, naar Vrijlandtstraat 44
- mevrouw M. Oorebeek-Haak, van Drimmelenstraat 24, naar G.A. Soetemanweg 34 G
- de heer H. Bal en mevrouw H. Bal-Hoogstadt, Eibergenstraat 5, naar G.A. Soetemanweg
36 K
- mevrouw J.D. Bosloper-Noordzij, Burg. Verduynstraat 49, naar G.A. Soetemanweg 38 G
- mevrouw J. van Luyk-Roobol, van Byemontsingel 11, naar G.A. Soetemanweg 36 B
- de heer J. Vink en mevrouw B.M. Vink-Farenhorst, Groot Rijshoofd 16, naar
G.A. Soetemanweg 34 H
- mevrouw W.G. de Ronde-van der Toolen, van Drimmelenstraat 16, naar
G.A. Soetemanweg 38 K
- de heer F. Riethof en mevrouw M.A. Riethof-de Haas, Vlielanderstraat 32, naar
G.A. Soetemanweg 34 C
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-

de heer J.D. van Opstal en mevrouw J.A. van Opstal-Stougie, Burg. Verduynstraat 36, naar
G.A. Soetemanweg 36 G
Uit onze gemeente is vertrokken:
- de heer C.J. Witte, Murraystraat 35, naar Rhoon
Fonds Inwendige Zending
De extra deurcollecten van zondag 4 juli jl., welke bestemd waren voor het Fonds Inwendige
Zending, hebben € 209,55 opgebracht.
De gemeente wordt hiervoor hartelijk dank gezegd!

In memoriam Ds. C. den Engelse.
Kortgeleden ontvingen wij het bericht van het overlijden van onze oud predikant ds. C. den
Engelse. Hij overleed op 1 juli 2010 op de leeftijd van 91 jaar.
In de vacature van Ds. A. Groeneboom werd in 1961 een beroep uitgebracht op Ds. Cornelis den
Engelse te Rilland-Bath. Dit beroep werd door hem aangenomen. Na een vacature van 10 weken
werd hij op zondag 8 oktober 1961 door Ds. F.J. van den Berg uit Bergen op Zoom bevestigd met
de woorden uit Galaten 6 vers 2. In de middagdienst deed hij intree met de tekst Exodus 17 vers
15: "De Heere is onze banier". Dominee en mevrouw Den Engelse hadden 12 jaar in Rilland-Bath
gewoond en gewerkt. Door de watersnoodramp, in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953,
hebben zij daar een bewogen tijd meegemaakt. In de tijd na de watersnoodsramp hebben zij zich
op bijzondere wijze ingezet. Ds. Den Engelse in het pastoraat, dat dwars door de verschillende
kerkelijke geledingen heen liep, en mevrouw Den Engelse door het leiden en ondersteunen van de
zogenaamde “slikploegen”. Jonge mensen uit heel Nederland, en zelfs daarbuiten, werden ingezet
om de woningen die nog overeind stonden weer bewoonbaar te maken. Mevrouw Den Engelse
heeft zich daar in het bijzonder voor ingezet. Het was voor hen dan ook niet gemakkelijk om
Rilland-Bath los te laten en naar Pernis te verhuizen. In 1996 heeft Ds. Den Engelse, op
aandringen van zijn kinderen, over deze periode een boekje geschreven onder de titel:
“Pastorieleven in Rilland-Bath tijdens de watersnoodramp in 1953”.
In de zomer van 1967 kreeg Ds. Den Engelse een beroep naar Voorburg, welk beroep hij aannam.
Op 3 september van dat jaar nam hij afscheid van Pernis in een dienst waarin centraal stond de
tekst uit 1 Petrus 5 vers 10: “Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot
zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en
grondvesten.”
Op dinsdag 6 juli jongstleden is de rouwdienst gehouden in de Jacobuskerk te Renesse, waarin Ds.
P. Goodijk voorging. We herinneren ons Dominee Den Engelse als een betrokken warme
persoonlijkheid, wat in het bijzonder in zijn pastoraat tot uitdrukking kwam. Het was een rustige
man die, als hij het nodig vond, duidelijk zijn mening naar voren kon brengen. Mevrouw Den
Engelse, die in 2007 is overleden, was een actieve, aanwezige persoonlijkheid in de gemeente. Ds.
Den Engelse was actief in het pastoraat en in de diensten. Ds. Goodijk verwoordde het in zijn
overdenking zo: “Zij was dominant, hij was dominee”.
De kinderen zijn dankbaar voor de belangstelling en het medeleven vanuit Pernis. Ook hebben zij
waardering voor de advertentie die de kerkenraad in Trouw heeft geplaatst ter nagedachtenis. Wij
wensen zijn kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe en wij gedenken Ds. Den Engelse, in
dankbaarheid voor alles wat hij voor onze en andere gemeenten heeft mogen betekenen, met de
woorden van Hebreeën 13 vers 7 en 8:
“Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken; let op het
einde van hun wandel en volgt hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in
eeuwigheid.”
Leen Meijboom
14

ZENDING

Zendingscollecte
Op zondag 22 augustus is de diaconiecollecte bestemd voor het werk van de zending. Centraal
staat het werk van de organisatie NEST in Libanon. Bijna veertig procent van de Libanese
bevolking rekent zich tot een christelijke gemeenschap. Ongeveer net zoveel als in Nederland. En
ook in Libanon slinken de kerken in hoog tempo. Veel christenen trekken naar het westen en de
invloed van de islam groeit. In de Libanese hoofdstad Beiroet staat de Near East School of
Theology (NEST). Deze theologische school is van grote waarde voor het protestantisme in het
Midden-Oosten. De NEST leidt studenten uit de hele regio op tot predikant, catecheet, diaken of
godsdienstonderwijzer. Na hun studie keren ze terug naar hun dorpen om de kerken daar te dienen.
De school fungeert bovendien als informatiecentrum voor iedereen die zich wil verdiepen in
bijbelwetenschappen tegen de achtergrond van de Arabische cultuur, de islam of oosterse kerken.
De collecte wordt van harte aanbevolen.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Solidariteitskas 2010 (voorheen generale kas)
Verschillende van u hebben al gehoor gegeven aan onze oproep en zijn overgegaan tot het betalen
van € 10,--.
Als college 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 onder vermelding van Solidariteitskas 2010.
Na 15 september gaan we over tot het aanbieden van kwitanties. Dit brengt echter voor het college
van kerkrentmeesters extra kosten met zich mee en houdt ook in dat we dat aan u doorberekenen.
Namens uw college van kerkrentmeesters,
J. Sekeris, penningmeester

Opbrengst offerblokken juni 2010_____________________
6-6
€ 183,90
bonnen: € 83,60
13 - 6
€ 196,63
€ 77,60
20 - 6
€ 277,95
€ 91,60
27 - 6
€ 204,83
€ 66,30
€ 863,31 waarvan: 5x € 5,€ 319,10
Bonnen:
€ 319,10
4x € 10,TOTAAL
€ 1182,41
3x € 20,=======
6x € 50,-

Opbrengst offerblokken juli 2010_____________________
4-7
€ 126,95
bonnen: € 63,30
11 - 7
€ 151,62
€ 81,60
18 - 7
€ 239,05
€ 77,30
25 - 7
€ 199,32
€ 94,40
€ 716,94 waarvan: 16x € 5,€ 316,60
Bonnen:
€ 316,60
8x € 10,TOTAAL
€ 1033,54
3x € 20,=======
1x € 50,-
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DIACONIE

Overzicht diaconiecollecten juni en juli
6 juni
€ 197,75
13 juni
€ 290,02
20 juni
€ 317,80
27 juni
€ 260,61
4 juli
€ 301,75
11 juli
€ 271,45
18 juli
€ 270,75
25 juli
€ 264,77
De opbrengst collectebekers Heilig Avondmaal op 6 juni was € 431,00 en zijn bestemd voor Open
Doors.

Jaarrapportage van de door onze gemeente aan Kerkinactie overgemaakte giften in de
periode van februari 2009 t/m januari 2010.
De jaarrapportage geeft een beeld van alle bijdragen voor het diaconale (diaconie) en missionaire
(z.w.o./zending) werk uit onze gemeente. Het overzicht maakt onderscheid in twee categorieën
giften: kerk en particulieren.
De inkomsten uit onze kerk betreffen overmakingen van diaconie, z.w.o./zendingscommissie en
bijdragen van particuliere gevers uit onze gemeente die te kennen hebben gegeven dat hun bijdrage
mee mag tellen voor het missionair en diaconaal aandeel.
Op het jaaroverzicht staan alleen de totaalbedragen namens alle particulieren en niet wat iemand
persoonlijk overmaakt.
In de genoemde periode is er naar Kerkinactie overgemaakt:
Ontvangen van de kerk
€ 4.005,94
Ontvangen van particulieren € 2.934,73
Totaal is er in 2009 ontvangen voor het missionair en diaconaal aandeel € 6.940,67
De diaconie bedankt alle gevers en geefsters hartelijk voor dit geweldige resultaat wat er aan
bijdrage in 2009 is bereikt.
Ook Kerkinactie wil u bedanken voor uw inzet voor het missionaire en diaconale werk. Met uw
inzet en steun maakt u het weer mogelijk om in binnen- en buitenland hulp te bieden aan mensen
in moeilijke situaties en het Evangelie zichtbaar te maken in deze wereld.
Namens de diaconie.

Kerkautochauffeurs
Na vele, vele jaren een groot aantal kerkgangers thuis te hebben opgehaald om de zondagse
kerkdienst bij te kunnen wonen heeft de heer S. Bootsma te kennen gegeven hiermee te willen
stoppen.
Wij zijn als gemeente de heer Bootsma dankbaar dat hij zolang dit werk heeft willen doen en
willen hem langs deze weg dan ook hartelijk bedanken!
Verheugd kunnen wij u melden dat er voor hem vervanging is gevonden in de persoon van de heer
G. van Hilten, Ozingastraat 56.
Wij heten de heer van Hilten dan ook van harte welkom binnen het team van
“kerkautoschauffeurs” en spreken de wens uit dat hij zich snel mag thuis voelen in deze vorm van
“kerkenwerk”.
Wij zijn dankbaar dat ook nu weer is voorzien in een vacature zodat ook deze vorm van
“gemeentezijn” kan blijven doorgaan!
Bram Bijl.
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Cassetterecorderdienst
Voor gemeenteleden die tijdelijk de kerkdiensten niet kunnen bijwonen werden de morgendiensten
opgenomen op cassette. Sinds enige tijd zijn de kerkdiensten via internet te beluisteren. Hierdoor is
besloten om te stoppen met het opnemen van de dienst op cassette. Wel is het mogelijk om de
diensten op CD te beluisteren. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u contact opnemen met dhr.
A.A. van der Kuil.
Wilt u via internet de diensten beluisteren dan kan dit via de website www.kerkomroep.nl.

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst
Verantwoording giften maanden juni, juli, augustus 2010.
Ontvangen via mevrouw Bekker
1x € 5,= en 1x €20,=
Ria den Ouden
1x € 5,=
Anke Keemink
1x € 3,40
Ineke Koert
1x €10,=
mevrouw Bosloper
1x € 5,=
mevrouw J. Boele
1x €10,=
mevrouw Grinwis
1x €10,=
mevrouw De Ruiter - de Jong
1x € 5,= en 1x €10,=
Zelf heb ik ontvangen
4x € 5,=
Alle gevers en geefsters ook deze maal weer hartelijk bedankt!
Aukje Koole
H.V.G. “Wees een zegen”
Alvast een herinnering aan onze eerste verenigingsavond na de zomerstop.
Donderdag 16 september hopen we u allen weer te ontmoeten in de consistorie. We gaan van start
met een eigen avond.
Met vriendelijke groet, namens het betuur,
Jopie Jansen-van Bennekum

JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 22, 29 augustus
en 5 september

Zondagsschool
Vertrek vanuit de kerkdienst

Maandag 30 augustus
en 6 september

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Maandag 6 september

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

HALLO ALLEMAAL,

Allereerst hopen wij dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad en dat iedereen weer veilig
thuis is gekomen. Straks moet iedereen weer naar school of aan het werk en dat valt natuurlijk
altijd een beetje tegen. Gelukkig kunnen wij jullie vertellen dat het niet lang duurt voor er weer een
leuke actie van PVA plaatsvindt.
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De eerstkomende actie vindt plaats tijdens het startweekend van de Hervormde gemeente (17-19
september). Dan zal namelijk ‘Bouw je hut’ georganiseerd gaan worden.
Deze actie zal op vrijdagavond 17 september van start gaan en pas de volgende ochtend klaar zijn!
Het is namelijk de bedoeling dat de jongeren zelf een hutje gaan bouwen om die nacht in te slapen.
Ook zullen er allerlei workshops plaatsvinden en worden er Afrikaanse hapjes bereid.
Doordat de jongeren zich zullen laten sponsoren wordt er ook nog geld ingezameld voor het
weesdorp in Rwanda.
Meer informatie over deze actie zal later volgen, maar de datum kan alvast in de agenda
opgeschreven worden!!
Groeten namens PVA,
Anneke Louwen, Robert van der Stoep, Marleen den Ouden, Bert van der Stoep en Christine Hout.
Pernis voor Afrika is een onderdeel van de Jeugddiaconie o.l.v. Bert van der Stoep

OVERIGE MEDEDELINGEN

*** Bedankjes ***
Op 21 juni j.l. hebben wij ons 25-jarig huwelijk mogen vieren met ons gezin.
Bij thuiskomst na een heerlijk weekendje weg, werden wij verrast door de hoeveelheid kaarten die
op onze deurmat lag. Ook diverse bossen bloemen hebben ons huis opgefleurd.
Wij willen iedereen dan ook bedanken voor deze hele leuke attenties.
Een hartelijke groet van
Fred en Anneke Bruinse-Noordijk
Burgemeester van Esstraat 232
***
Hartelijk dank voor alle kaarten en bloemen die we van u mochten ontvangen t.g.v ons 50 jarig
huwelijk. Het was hartverwarmend.
Cor en Gerda Zwart-van Luijk

***
Op 3 augustus hebben wij ons 55 jarig huwelijk mogen beleven. Wij willen u heel hartelijk
danken voor de felicitaties, bloemen en attenties, die wij van u bij dit jubileum mochten
ontvangen. Mede door uw belangstelling mogen wij terugzien op een mooie, bijzondere dag.
Nogmaals onze dank.
Jo en Rinus van der Tak.

*** Dankbetuigingen ***
Voor het medeleven en belangstelling na het overlijden van onze lieve moeder,
oma en ouwe oma

Heiltje Hanswijk-den Arend
zeggen wij u hartelijk dank
Nel en Peter
Patricia en Jean Paul
Nena
Chris
Ria
Pijanne en Evelien
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***
Wij danken iedereen voor alle warme en overweldigende belangstelling, op welke
manier dan ook, na het plotseling overlijden van mijn lieve, zorgzame man, onze
lieve vader en trotse opa

Cornelis Voorbergen
~ Kees ~
Hij blijft geborgen in onze herinnering en geworteld in ons bestaan.
Corrie
Arne & Monique
René
Ivo

***
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling bij het overlijden van mijn broer, mijn
man, onze stiefvader en opa. Het heeft ons veel goed gedaan.
J. van Gaans-Bakker
Fam. De Vries

Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig mens gedaan.
Wie kan voelen hoe je hebt geleden
en wie kan begrijpen wat je hebt doorstaan?
Bedroefd, maar dankbaar dat hem een verder lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat
van ons is heengegaan onze broer, zwager en oom

Piet Koert
23 juni 1935

23 juli 2010

Uit aller naam:
Mevrouw A. Koert
Mevrouw A. Koert
Van Drielpad 13
3195 BC Pernis-Rt
De crematieplechtigheid heeft op 28 juli plaatsgevonden.
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“Ik geloof in mijn Verlosser, Jezus Christus”

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van haar mochten
ontvangen, geven wij u kennis dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan
onze lieve schoonzus en tante

Klazina Dubbeldam – van der El
sinds 9 februari 1997 weduwe van Arie Dubbeldam
eerder 21 mei 1979 weduwe van Hendrikus Adrianus de Milde
* 23 mei 1916

† 1 augustus 2010

Namens de familie:
R. van Wattum, executeur

Pernis-Rt., Cremerstraat 144
Correspondentieadres:
R. van Wattum, Beukenlaan 245, 2665 DG Bleiswijk
De begrafenis heeft donderdag 5 augustus plaatsgevonden
op de Algemene Begraafplaats te Pernis.

Verjaardagsfonds
Afrekenen verjaardagsbusjes op dinsdag 31 augustus tussen 19.00 en 20.00 uur bij
Mw. Molendijk, Uiterdijk 169 en Mw. Koert, Burg. Van Esstraat 205.
Opbrengst over de maanden mei en juni € 275,86.
Hartelijk dank hiervoor!
HELP!!
Wie wil er een wijkje lopen met de verjaardagsbus.
Het zijn de straten: Cremerstraat/Vlielanderstraat/Labrijnstraat/Schout Eeuwoutstraat.
Heeft u interesse of wilt u eerst meer informatie, bel dan a.u.b. naar Mw. H. Koert,
telefoon 416 96 36.

Beste gemeenteleden,
Net als alle andere zanggroepen en verenigingen zullen wij,
Revival, ook weer beginnen met repeteren en wel op 6 september.
U heeft ons afgelopen seizoen 2 maal gehoord tijdens
cantorijdiensten, maar wij hopen dat we dit jaar meerdere optredens ten gehore zullen brengen.
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Op het programma hebben wij dit jaar al staan: zondag 19 september in de avonddienst in onze
eigen kerk.
En op zondag 19 december 2010 zullen wij optreden in de Dorpskerk te Hoogvliet i.s.m. Zanglust.
Wij nodigen u alvast voor beiden diensten uit.
Bent u nieuwsgierig hoe het er op maandagavond aan toe gaat tijdens de repetitie avonden, dan
bent u van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen.
Ook zijn wij nog op zoek naar nieuwe donateurs. De kosten zijn € 7,50 per jaar en u kunt uw
gegevens doorgeven aan onderstaand e-mail adres of bellen naar onderstaand telefoonnummer.
Ook als u ons eenmalig wilt steunen, kunt u uw bijdrage storten op rekeningnummer 353256234.
Mocht u nog vragen hebben, spreek ons dan gerust aan en wij hopen u te zien bij onze optredens.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Revival Pernis
revivalpernis@gmail.com
Miranda Koert 010-2950238
Bazar/Rommelmarkt in Pernis
Ook dit jaar houden wij weer een bazar/rommelmarkt in en om gebouw Rehoboth aan de
Ozingastraat 73 en wel op vrijdag 27 augustus van 18.00 tot 22.00 uur en op zaterdag 28
augustus van 10.00 tot 16.00 uur. Er is heel wat te beleven: zo is er een grote overdekte
rommelmarkt een kleine rommelmarkt, antiek, elektrastand wat allemaal gecontroleerd is, een
kledingbeurs waar alles schoongewassen en gestreken wacht op de nieuwe eigenaar, een
handwerkstand waar weer vele truien en sokken door de dames gebreid zijn. Voor diegenen die
graag lezen: er zijn weer vele mooie boeken; ook zijn er oude boeken en platen en c.d’s voor de
verzamelaars .
Aan de kleintjes is ook gedacht. Er staat een goed gevulde speelgoedstand. Ook mogen de
kinderspelletjes niet ontbreken o.a. het hengelspel en de grabbelton.
Voor diegenen die een gokje willen wagen draait het rad van avontuur waarmee weer vele mooie
prijzen te winnen zijn. Ook zijn er verschillende verlotingen waar o.a. waardebonnen mee te
winnen zijn. Aan de inwendige mens hebben we ook dit jaar gedacht: wat dacht u van een heerlijk
harinkje happen, een portie patat of een broodje hamburger en een bazar zonder oliebollen is
natuurlijk ondenkbaar. Zo u ziet, er is genoeg om alvast 27 en 28 augustus in uw agenda te zetten.
Voor meer informatie kijk ook eens op www.hervormdpernis.nl

PERSBERICHT

Agathos Thuiszorg en Sonneburgh houden op D.V. 15 september in Rotterdam, locatie
Sonneburgh een themabijeenkomst voor mantelzorgers.
Het thema van deze bijeenkomst is dementie. Mevr. Elly Smit (maatschappelijk werker/casemanager voor mensen met een dementie bij de GGZ –Midden Holland) zal een lezing verzorgen
over bovenstaand thema. Na de lezing wordt er in groepjes doorgesproken over het onderwerp. De
gespreksgroepjes worden begeleid door deskundige medewerkers. Er is mogelijkheid om vragen te
stellen en ervaringen en informatie uit te wisselen met andere mantelzorgers.
Locatie:
Sonneburgh, Ravenswaard 5, 3078PG, Rotterdam
Tijd:
20:00 uur – 21:30 uur
Deelname is gratis. Voor meer informatie of om aan te melden voor deze bijeenkomst kan gebeld
worden naar mw. C. Vroon, Mantelzorgfunctionaris bij Agathos, tel: (010) 264 07 77. Ook kunt u
mailen naar mantelzorg@agathos-thuiszorg.nl.
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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
0

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 : vacant
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

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

