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KERKDIENSTEN

Zondag 12 september 2010_ ____________________________
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Viering Heilig Avondmaal
18.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. B. Koert
Avonddienst : dhr. B. Koert

_

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

Commissie van ontvangst: Marco van der Stoep / Robert van der Stoep
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. G. van Hilten
Oppasdienst : Nel van der Stoep en Janny van Wingerden
Zondagsschool: Groep 1 - Siska Verheij
Groep 2 - Kees-Jan Koster en Lianne Koster

Zondag 19 september 2010_ ____________________________
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Opening Winterwerk
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. W. Ketting
dhr. A. den Ouden

Commissie van ontvangst: mevr. I. Koert-Wemelsfelder / mevr. T. van der Steen-den Ouden
Collecte
: ochtend: Jeugdwerk / Kerkrentmeesters; avond: Diaconie / Kerkrentmeesters
Deurcollecte : 1e extra collecte tekort Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. L. Lodder
Oppasdienst : Rineke de Snayer en Lianne Hout
Zondagsschool: Groep 1 - Conny van Dijk en Christien Roobol
Groep 2 - Jannette Molendijk en Jolien Roobol

BIJBELROOSTER
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12 september
13 september
14 september
15 september
16 september
17 september
18 september

Lucas
Lucas
Efeziërs
Efeziërs
Efeziërs
Efeziërs
Efeziërs

15: 1 - 10
15: 11 - 32
1: 1 - 6
1: 7 - 14
1: 15 - 23
2: 1 - 10
2: 11 - 22
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19 september
20 september
21 september
22 september
23 september
24 september
25 september

Efeziërs
Efeziërs
Lucas
Lucas
Psalm
Daniël
Daniël

3: 1 - 13
3: 14 - 20
16: 1 - 9
16: 10 - 18
137
9: 1 - 8
9: 9 - 14
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Meditatie
De eerste de beste ?
n.a.v. Lucas 14:7-14
Jezus, onze zielenkenner bij uitstek, neemt tijdens een maaltijd bij een hooggeplaatst Farizeeër
waar dat mensen de beste en hoogste plaatsen uitzoeken.
Maar is de eerste plaats wel de beste?
De ouderen (m.n. de mannen) herinneren zich nog de mooiste vrouw van de jaren ’50 uit Amerika:
Marilyn Monroe. Aan haar schoonheid kon niemand tippen. Zij liet alle vrouwen achter zich en
was daardoor aantrekkelijk voor de groten der aarde (zoals de Kennedy’s).
Maar op een dag werd ze dood gevonden op haar bed: zelfmoord, overdosis slaappillen (en kwade
tongen beweren dat ze zou zijn vermoord, omdat ze teveel wist…).
En wie herinnert zich niet de grote Elvis Presley, de held van de Rock and Roll, die vooral ook de
vrouwen in opperste verrukking bracht met zijn heupbewegingen?
Maar ook hij werd op een kwaaie dag volgevreten dood en vereenzaamd gevonden.
Hetzelfde geldt voor Edith Piaf, de vrouw met de mooiste na-oorlogse stem in Frankrijk!
Uitgeput en uitgebuit door haar minnaars en uitbaters stierf ook dit musje (piaf betekent mus).
En de jongeren onder ons missen nog steeds de legendarische popster Michael Jackson die vlak
voor een serie nieuwe optredens aan een ongekende hoeveelheid medicijnen het leven liet, na van
kinds af aan in de showbusiness gezongen en gesprongen te hebben.
En dit rijtje kan nog eindeloos worden uitgebreid (Jimi Hendrix, Brain Jones, Janis Joplin, Jim
Morrison, Herman Brood enz.)
In veel opzichten waren deze mannen en vrouwen de eersten, maar best is het ze niet vergaan…
Hun benen konden die weelde niet verdragen.
En datzelfde geldt voor velen in het zakenleven: teveel macht, geld, stress enz. dat een nagel aan
hun doodskist werd.
En ook in de kerk wisten we ervan, toen we ooit bij opbod de beste plaatsen verkochten:
herenbanken en al die andere banken, waarin we de standenmaatschappij nabootsten en daarin niet
het evangelie maar de wereld liefhadden…
Jezus, onze zielenkenner, adviseert ons niet de eerste plaats te zoeken, maar de laatste in te nemen.
Niet erboven, maar eronder, niet heersend, maar dienend (ambt betekent ook dienst, net als
minister trouwens…!).
Hijzelf is ons daarin voorgegaan toen Hij tijdens een maaltijd zijn leerlingen de voeten waste…
Hem is daarom de eerste en hoogste plaats verleend, die aan de rechterhand des Vaders.
Bij Hem in de leer dus om dat streven, die ambitie, die eerzucht de eerste de beste te zijn af te
leren.
In de kerk leren we dat, daar worden we door het Woord op onze plaats gezet (daarom ‘geloven’
heel wat lieden liever buiten en zonder de kerk ) en horen we dat Jezus Christus centraal staat, die
als Eerste en Enige de klappen opgevangen heeft die voor ons waren bedoeld, maar die door Hem
zijn overgenomen.
Alleen Hij kan de Eerste zijn, die het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, wij zouden
daar eeuwig onder bezwijken.
Wie daardoor geraakt is, getroffen in het hart, zal een ander streven bezielen, een andere ambitie
koesteren: namelijk Hem op de voorgrond te zetten, in belijdenis en getuigenis, in kerkgang, in de
gang naar de Avondmaalstafel…
En die zal in het dagelijkse leven temidden van een wereld die zichzelf zoekt een verademing zijn,
omdat hij door de Geest geleid belangeloos omziet naar de mensen.
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GEMEENTEBERICHTEN

In Memoriam (1)
Op 12 aug. stierf Lourens van der Steenhoven en op 17 aug. hebben wij hem herdacht in een dienst
van Woord en Gebed, voorafgaand aan zijn begrafenis op de Algemene Begraafplaats van Pernis.
Leo is 79 jaar geworden en heeft altijd gewoond aan de Pastoriedijk. Hij is er geboren, hij is er ook
uit gedragen, al verbleef hij de laatste tijd wegens Alzheimer in de Breede Vliet.
Als kind reeds ‘rolde’ hij het garagebedrijf in dat door zijn vader, afkomstig uit Werkendam, in
Pernis in 1928 was gestart. Samen met zijn broers en zuster zetten zij al vroeg hun schouders onder
het bedrijf, toen zijn vader door een ongeluk zijn hand verloor. Al had Leo na de Lagere School op
de ambachtsschool gezeten, de praktijk lag hem het meest en daarin werkzaam heeft hij de nodige
vakdiploma’s moeiteloos gehaald. Samen met zijn broers en zuster bouwde hij het garagebedrijf
verder op en uit en wist hij de ontwikkelingen in de autobranche bij te houden. Op het hoogtepunt
van het bedrijf liepen er 30 werknemers rond. Leo werkte hard, was ook beresterk en vroeg ook
van zijn werknemers inzet. Zo zij die gaven, konden zij op hem rekenen, liepen ze er de kantjes af,
hadden ze een kwaaie aan hem.
Hij onderscheidde zich in de garage als een echte handelaar en koopman, die altijd bezig was met
het in- en verkopen van automobielen. Overal had hij contacten en altijd was zijn oog daarop
gericht, zelfs in vakanties.
In de overweging stond de koopman van parels centraal, één van de 7 gelijkenissen die Jezus
vertelt in Mattheüs 13. En we dachten na over de vraag: wat is nu eigenlijk een goede koopman?
Wel, een goeie koopman is iemand die ziet wat een ander niet ziet, die winst ziet, waar een ander
alleen maar verlies ziet.
Wat voor de één rommel is, is voor een koopman bruikbaar, wat de één wil opruimen omdat hij het
waardeloos acht, verzamelt een ander omdat hij er nog waarde in ziet.
Dat zou je het specifieke talent van een koopman en handelaar kunnen noemen. Ook van de
autokoopman Leo van der Steenhoven.
Een parelkoopman ziet weer wat anders, hij ziet de waarde van parels.
Een parel ontstaat, nadat er in een oester een ongerechtigheid, een dingetje dat er niet hoort in
terechtgekomen is: een stukje hout of een zandkorrel. Daar legt die oester laagjes omheen die een
bijzondere glans aan die parel verlenen.
Hoe groter de verwonding van de oester, hoe mooier die parel kan worden.
Die parel, zou je kunnen zeggen, is onze gewonde ziel: er is ongerechtigheid geslopen in ons leven
door de zonde, een spaak in het wiel, een deuk in ons bestaan.
Jezus is gekomen om die gewonde laag te bedekken met Zijn glans. Hij legt Zichzelf als een
beschermende laag om ons geschonden leven. Dat geeft ons waarde voor God, die ons nu in
Christus aanziet.
Uiteindelijk verkoopt Deze Parelkoopman Jezus heel Zijn hebben en houden om onze ziel, onze
levenskern, die tot ter dood veroordeelde kern vanwege de ongerechtigheid, te kopen.
Wij zien in onszelf kwaad, zonde en dood, maar Hij ziet er een parel in, overdekt met de glans van
Zijn leven.
Jezus ziet in ons wat wij niet zien, Hij ziet de waarde erin voor God, dat wij zijn schepselen zijn,
bedoeld voor het eeuwige leven.
Om die waarde te redden, wilde Hij de ongerechtigheid dragen om die zo te overkleden!
Wij weten vaak met onszelf geen raad - bij tijden had ook Leo het moeilijk met zichzelf als de
blaadjes vielen en weer gingen aangroeien - en ook zijn oude dag, waarin zijn geest in hem
verduisterde was moeilijk. De dood tenslotte maakt ons radeloos en doet ons vertwijfeld afvragen
wat de zin ervan is.
Maar de Koopman van Godswege weet er wel raad mee. Hij koopt het op voor de prijs van Zijn
leven!
Dat mag ons troosten, in ons leven, waar Hij ons roept ons aan Hem toe te vertrouwen en ook bij
het sterven, nu wij Leo moeten teruggeven aan Zijn Schepper.
Mevr. Van der Steenhoven en de (klein)kinderen in uw voorbede aanbevolen!
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In Memoriam (2)
Op 15 augustus is er een einde gekomen aan het leven van Jan Olierook.
Op 20 augustus hebben we hem in de aula herdacht in een dienst van Woord en Gebed en daarna
zijn lichaam ter aarde besteld op de Algemene Begraafplaats van Pernis.
Jan is 84 jaar geworden.
Jan is een echte “Techniker” geweest in zijn leven, een man met twee rechterhanden.
Velen in ons dorp hebben van zijn vaardigheden op dit terrein mogen profiteren.
Jan was vaak ‘elders’, bij zijn klusjesvrienden- en vriendinnen.
Die gouden handen zaten hem in de genen, zoon van een scheepstimmerman die hij was.
Maar ook heeft hij zijn talent ontwikkeld als hoofd technische dienst bij de Berini-fabriek en later
als servicemonteur bij Wolter&Dros.
Echter, hij plukte er niet alleen zelf van, maar liet ook anderen ervan meegenieten.
Want hoe fijn is het niet als je een handige klusjesman in de buurt hebt die als dit of dat het
plotseling begeven heeft op een vaak ook nog beroerd moment je even kan helpen.
Die bereidwilligheid had hij.
Ook heeft Jan zich lang ingezet voor de verzorging van zijn vrouw, die 15 jaar thuis ziek geweest
is. Zonder klagen heeft hij dit gedaan, nog in de periode dat hij volop werkzaam was.
Toen hij de VUT-leeftijd had bereikt en hoopte zich nu ongestoord voor zijn vrouw te kunnen
inzetten, stierf zij.
Jan was in alles een doe-het-zelver. Hij knapte de dingen graag alleen op, deed de dingen ook op
zijn eigen wijze. Eigenzinnigheid kon hem niet worden ontzegd! Hij hield er ook duidelijke
meningen op na, waar geen speld tussen te krijgen was.
Naast de techniek was Jan ook een verwoed postzegelverzamelaar (een hobby die hij deelde met
Ds. Holtslag). Hij liep alle beurzen af, was elke zaterdag wel in de stad en kocht en verkocht dat
het een lieve lust was. Op de liturgie hadden we dan ook een postzegel aangebracht, een afdruk
van Multatuli, de schrijver van de “Max Havelaar”, dit jaar precies 150 geleden uitgebracht.
Op deze postzegel staan de woorden: de roeping van de mens is mens te zijn.
Wat is mens-zijn? Dat is leven met anderen, dat is oog hebben voor de wereld, waarin we leven,
het heden, maar ook het verleden dat het heden heeft voortgebracht.
Die roeping heeft Jan op zijn wijze vervuld: midden in het dorp staande en met ook veel
belangstelling voor de geschiedenis ( m.n. van Pernis ).
De laatste maanden verliepen moeizaam. Hij kon niet meer, werd afhankelijk van anderen en dat
paste slecht bij deze doe-het-zelver.
Een dag voor zijn overlijden las ik aan zijn bed de bekende woorden van Jezus uit Mattheüs 11:
“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven.”
Woorden die zijn als een uitgestoken hand, woorden die ons kennen als lastdragers, die hun eigen
lasten het liefst zelf willen dragen, maar daar vroeg of laat onder bezwijken.
Wie kan de last van zijn eigen leven dragen? Wie kan zijn zonde dragen, wie de doodslast die op
ons rust sedert onze zondeval in het paradijs? Wie kan die roeping mens te zijn voor Gods
aangezicht vervullen?
Dat kan alleen Jezus. Daarom reikt Hij ons ook de hand, opdat wij ons leven daarin leggen, zodat
Hij die diepste en zwaarste last overnemen en dragen kan.
In Jezus zien wij de afdruk van God op aarde, Hij is a.h.w. ‘Gods postzegel’!
Door Hem kunnen wij op onze bestemming terechtkomen.
Want Hij herschept ons naar Gods beeld en gelijkenis.
Zijn weg naar het kruis om voor geschonden mensen te betalen tekent Hem als onze lastdrager. Hij
verbindt zich aan ons, opdat wij ons aan Hem verbinden en zo ons mens-zijn voor Gods aangezicht
te kunnen vervullen.
In dat vertrouwen kan er geleefd worden en ook gestorven.
Die uitgestoken hand blijft, ook voor de kinderen en kleinkinderen om na het verlies van deze
vader en grootvader niet alleen, maar aan Gods Vaderlijke hand verder te gaan.
Hen zijn in uw voorbede aanbevolen!
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Overlijden
Op woensdag 1 sept. is op 96-jarige leeftijd overleden Mevr. M. van der Kemp-Troost
(Havenlicht 013). Op woensdag 8 sept. is zij, na een dienst van Woord en Gebed in de aula
gehouden te hebben, naar haar laatste aardse rustplaats gebracht.
Een In Memoriam komt in de volgende Kerkklanken.
Verjaardagen
Op 13 sept. dhr. M. Visser (Havenlicht 302).
Op 16 sept. mevr. J. Leeuwenburg-Groenendijk (Othelloweg 303, Hoogvliet).
Op 17 sept. dhr. P. Rafel (Eibergenstr. 15).
Op 23 sept. mevr. A. Hoogwerf-’t Hart (Eline Verestraat 63, Hoogvliet ) en mevr. P. Mastenbroek
(De Elf Ranken).
Op 24 sept. mevr. A.D. Strijdhorst-van Tienderen (G.A. Soetemanweg 59a).
Allen van harte, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!
“Verblijdt u in Jezus, uw Heer,
Gij allen oprechten van hart;
Zingt vrolijk uw Heiland ter eer,
Die wegnam uw droefheid en smart”
Joh. de Heer 654
Jubilea
Op 15 sept. gedenken Dhr. A. de Lange en Mevr. E.M. de Lange-de Raadt (Ring 187) dat zij
45 jaar getrouwd zijn.
En op 23 sept. gedenken Dhr. J. Vink en Mevr. B.M. Vink-Farenhorst (Van Zyll de Jongstr. 34h)
dat zij 55 jaar getrouwd zijn.
Beide jubilerende echtparen willen wij van harte feliciteren en Gods onmisbare zegen voor de
toekomst toewensen.
Ziekenhuis
Opgenomen in het Ruwaard: Mevr. H. Hout-Verschoor (Burg. van Esstr. 208).
Opgenomen in het Ikazia: Mevr. J.T. Rafel-Muilenburg (Eibergenstr. 15).
Dhr. D.P. Pors is wanneer deze Kerkklanken uitkomt naar alle waarschijnlijkheid in Sonneburgh
opgenomen.
Hen en allen die thuis ziek zijn wensen wij sterkte toe!
Verpleegtehuizen
Verpleeghuis De Breede Vliet
Dhr. P. Molendijk
Dhr. P.H. van Hengel

Verpleeghuis Sonneburgh
Mevr. C.M. de Vries-Verschoor
Dhr. S. Vermeer
Dhr. D.P. Pors

Meeuwenhof Hoogvliet
Dhr. P. van Rossen

Elf Ranken Barendrecht
Mevr. P. Mastenbroek

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!
Bloemen
Op 22 augustus: De heer J. Noordzij, Van Byemontsingel 34,
Mevrouw N. Pons - Dijkshoorn, Ring 73 en
Mevrouw J.E.A. Hoornweg - Krijger, het Havenlicht kamer 303.
Op 29 augustus: De heer D.P. Pors, Ring 479,
Mevrouw M.A. Seldenthuis - Bossche, Pastoriedijk 324b en
Mevrouw I.H. Visser - Roos, het Havenlicht kamer 302.
Op 5 september: Mevrouw I. K. van Wingerden - Hordijk, Murraystraat 28,
Mevrouw J.A. van Peer - van der Kuil, Schout Eeuwoutstraat 50 en
Mevrouw N.A.W. Hordijk - van Straaten, G.A. Soetemanweg 59E.
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Giften
Via mevr. T. Vermaat-van Doorn 1x €20 voor de kerk.
Via Ds. Lavooij 1x €5, 4x €10, 3x €20 en 1x €50 voor de kerk en 1x €20 voor de kerktelefoon.
Alle gevers dank voor hun betrokkenheid!
Bij de diensten
Voordat het startweekend begint en we op 19 sept. een dienst hebben, waarin de opening van het
winterwerk centraal staat, zullen we de week ervoor de Avondmaalsdis in de kerk zien staan.
Voor die tafel worden u en ik uitgenodigd. Als het goed is, nemen wij die uitnodiging van harte
aan. Soms kan het niet, bijv. als conflicten niet zijn of worden opgelost met broeders en zusters of
als er geen afstand genomen wordt van daadwerkelijke zonden die worden gekoesterd.
Wie zou dan bij de Here aan tafel durven verschijnen? Hij doorziet ons hart en spreekt een wee uit
over huichelaars, over mensen die zich anders voordoen dat zij in feite zich gedragen.
Wat heeft een mens met God trouwens als zijn levenswandel ermee vloekt!
Daartegenover, waar zonden betreurd en gemeden worden, waar we proberen met vallen en
opstaan anders te doen en te laten en proberen voorzover het van ons afhangt vrede met alle
mensen te zoeken, is er geen enkel beletsel naar het Avondmaal te gaan. Het stadium van niet
zondigen bereiken we niet, wel dat van het betreuren van onze zonden en ertegen strijden! Ook als
ons gevoel flauw is en we in ons verstand weinig licht hebben om de weg die God met ons gaat te
doorgronden, hoeft er geen enkel beletsel te zijn aan te gaan.
Ook niet als wij ons slecht of zondig voelen; integendeel, als dat besef gezond is, is het verlangen
des te groter versterkt te worden door de gemeenschap met Christus teneinde nieuwe krachten te
ontvangen de goede strijd des geloofs te strijden.
Hoe het ook zij, het is goed en noodzakelijk onszelf te onderzoeken, dagelijks, wekelijks en
wanneer wij het Heilig Avondmaal vieren. Wie het doet, boven de geopende Schrift en met
gevouwen handen, zal zeker ontdekken dat de Here wonderen kan doen in uw en mijn leven!
Bij de opening van het winterwerk zal tot ouderling worden bevestigd Mevr. Nel Boekholt-Rep.
Goed nieuws dat we een winterwerkster erbij krijgen. En natuurlijk zal er ook muzikale
medewerking worden verleend en uitnodigingen plaatsvinden voor allerlei vormen van
winterwerk. We hopen u in de diensten en bij het startweekend te zien!
Bijbelkring
Op 15 sept. komt de Bijbelkring voor de eerste keer weer bij elkaar, om 20.00 uur in de
consistoriekamer.
Wat we gaan behandelen, hangt van uw voorstellen af, die u mag deponeren op mijn deurmat!
Vanaf 6 okt. hebben we een drietal bijbelavonden met de Baptisten die gaan over Romeinen 9 t/m
11 en dat in het kader van de Israëlzondag die dan net (3 okt.) achter de rug is.
De avonden worden geleid door ondergetekende (de eerste en de derde) en door collega Wietse
van der Hoek (de tweede).
Naast 6 okt. zullen dat 13 en 27 okt. zijn.
We verblijven dan in de Baptistenkerk.
Ik hoop dat er velen van de partij zullen zijn om over deze belangrijke hoofdstukken na te denken.
Leeskring
Op 16 sept. komt de leeskring bijeen bij Mevr. N. van der Kuil (Smallandstr. 54) rondom het boek
“De grote scheiding” van C.S.Lewis, dat een literair-theologische verbeelding van de hel is, met
recht een hot item!
Actueel
Het was me het weekje wel voor het CDA! Interne discussie, wel of niet verdergaan met de
onderhandelingen (inmiddels wel), en de journalisten waren niet weg te slaan voor de deur waar
soms tot diep in de nacht fractieberaad werd gehouden. Het schijnt een gouden regel te zijn dat dit
soort interne discussies slecht zijn voor het imago van een partij (bleek ook wel in de tussentijdse
polls, waar het CDA verder kelderde naar 15 zetels en de PVV doorschoot naar 31). Ik vind het
eerder een goed teken dat een partij discussie niet schuwt en onderlinge visie en accentverschillen
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bespreekt. Juist dat sluiten van de gelederen, die koppen dezelfde kant op laten kijken is m.i. een
zwaktebod. Het feit dat de PVV geen partij is, maar slechts een belangengroepering rondom één
leider die geen discussie toestaat, lijkt mij uitermate zwak. Maar kennelijk wordt in ons land de
nuance bestraft en het zwart-wit denken beloond!
Weerpraats
De zomercijfers zijn gereed.
Uw weerman Jan van der Schee heeft op de Pastoriedijk (waar anders) de volgende getallen mogen
registreren en aan mij doorgegeven om die van tekst te voorzien:
juni, een aardige maand met 9 dagen die boven de 25 graden lagen; wel droog met slechts 22 mm.
juli, een hoogzomermaand met maar liefst 14 25-plussers en zelfs 4 dertigers (op de heetste ervan
vertrokken wij om 5.00 ‘s morgens naar Frankrijk, waar het... nog heter was. Gelukkig viel er iets
meer neerslag, zo'n 64,5 mm. en dat was maar goed ook voor de grasmat en de tuinblommen!
Augustus viel wat tegen met slechts 2 dagen boven de 25 graden. Ook de regenhoeveelheden logen
er niet om: 161,7 mm.!
Ik denk dat hierdoor de droogte van het voorjaar weer volledig vergoed is.
En zoals het er nu uitziet, krijgen we een aardige nazomer met misschien frisse nachten, maar ook
met heldere en zonnige dagen. Opvallend de laatste dagen zijn de schitterende wolkenpartijen.
Daar let u toch ook wel op, hoop ik. Het is schoonheid die u gratis en voor niets wordt
aangeboden. We zouden veel gelukkiger en tevredener zijn als we die dagelijkse knipogen van
Hogerhand zouden ontwaren!! Waar of niet ?
Uw weermannen
Pastorieklanken
Met vreugde en dankbaarheid hebben m’n ouders genoten van de viering van hun verjaardagen,
zowel op de zaterdag in de pastorie als ook op de zondag in de kerk.
Ofschoon het weer ons niet toestond buiten te verblijven, was er binnen genoeg ruimte oude en
jonge familieleden te ontvangen die van heinde en verre kwamen.
De meesten waren terug van vakantie, alleen onze oudste dochters waren nog buitenslands.
De één (Sarah) kwam overigens zondagmiddag nog aan uit een warm en zonovergoten Nice, waar
ze een cursus Frans had gevolgd en de ander verscheen afgelopen donderdag uit de V.S. waar ze
met vrienden in een Camper langs de westkust was getrokken. Ook had ze gevlogen met een
helikopter in de Grand Canyon.
Kortom, de duiven vliegen uit, maar komen af en toe weer terug naar de til om verslag te doen van
al hun wederwaardigheden.
Vanuit de pastorie die alweer aardig begint af te koelen en een truitje soms nodig maakt wensen
wij u en onszelf nog een aantal mooie nazomerse dagen toe…

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Maandag

20 september Kerkrentmeesters

Consistoriekamer

19.45 uur

De evangelisatiecommissie zoekt versterking! – Herhaalde oproep
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 u dat 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 beperken tot
slechts enkele activiteiten. Wij zouden echter veel meer willen doen. Wij hebben dringend mensen
nodig die ons willen komen helpen of die goede, nieuwe ideeën voor dit werk hebben.
Heeft u interesse of wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met Arie Verschoor,
telefoon 4721331, email: heleenenarie@hetnet.nl
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Extra collecte voor het tekort op de begroting van de kerkrentmeesters
Op zondag 19 september a.s. wordt, in beide diensten, de 1e extra collecte voor het begrote tekort
van de kerkrentmeesters gehouden.
Het begrote tekort voor 2010 bedraagt ruim € 55.000,=. Dit bedrag kunnen we wegens een
ontvangen nalatenschap verlagen met € 20.000,= tot ruim € 35.000,=. Nog steeds fors bedrag.
Als kerkrentmeesters weten we ons gesteund door een gemeente die zijn verantwoording in
financieel opzicht kent. Het is daarom dat we de opbrengst van de collecte op zondag 19 september
met vertrouwen tegemoet zien.
Namens uw college van kerkrentmeesters,
J. Sekeris, penningmeester
Giften
Van onderstaande personen zijn voor de kerk de volgende bedragen ontvangen:
* € 8,= ontvangen via mw. J. Hoogwerf,
* € 5,= ontvangen via mw. I. Koert en
* € 100,= via dhr. B. Ruizeveld de Winter.
Hartelijk dank!

DIACONIE

Collecte Heilig Avondmaal
De collecte tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op 12 september is bestemd voor de
Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam. Het Diaconaal Havenproject verleent diaconale hulp
vanuit de (PKN-)kerken in de havens van Rotterdam-Rijnmond. Het werkgebied van de diaconaal
werker speelt zich voornamelijk af op de schepen die onder de ‘goedkope vlaggen’ varen en op
schepen die vanwege bepaalde gebreken ‘aan de ketting liggen’. De bemanning op dit soort
schepen wordt vaak slecht betaald en bestaat vaak uit mensen van diverse nationaliteiten, waardoor
er nogal eens communicatieproblemen zijn.
Andere doelgroepen voor de diaconaal werker zijn de zieke zeelieden die in de ziekenhuizen
bezocht worden, of gedetineerden die vaak heel eenzaam zijn en bezoek buitengewoon waarderen.
Ook wordt er hulp verleend bij problemen rond de arbeidsovereenkomst van de zeelieden. We
bevelen de collecte van harte bij u aan.
Heilig Avondmaal in het Havenlicht
Op donderdag 16 september wordt er Heilig Avondmaal gehouden in het Havenlicht.
Voorganger is ds. C.E. Lavooij en de dienst begint om 14.30 uur. De collecte in deze dienst is voor
het Diaconaal Havenproject. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Wij wensen u een goede maar bovenal gezegende dienst toe.
De diaconie
Overzicht diaconiecollecten augustus
1 augustus € 275,92
8 augustus € 237,85
15 augustus € 255,25
22 augustus collecte bestemd voor de zending
29 augustus € 272,05
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HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst
Verantwoording giften maand augustus 2010.
Ontvangen via Arie Verschoor
1x € 5,=
Lien Bijl
1x € 5,=
Thea Kruithof
1x € 15,=
Zelf heb ik ontvangen
1x € 20,=
Ook deze maal weer een hartelijke dank aan alle gevers en geefsters.
Aukje Koole
H.V.G. “Wees een zegen”
Donderdag 16 september hopen we u allen weer te ontmoeten in de consistorie op onze eerste
verenigingsavond na de zomerstop; dit is een eigen avond.
De volgende verenigingsavond is op donderdag 7 oktober.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Jopie Jansen-van Bennekum
Sociëteit voor ouderen
Onze eerste bijeenkomst na de grote vakantie is op 8 september a.s. in gebouw Rehoboth.
Aanvang 14.00 uur. Komt allen en breng een ander mee.
Tot ziens!
Hartelijke groeten namens de leidsters,
Janny Bosloper

JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 12 september
en 19 september

Zondagsschool
Vertrek vanuit de kerkdienst

Maandag 13 september
en 20 september

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Maandag 13 september
en 20 september

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

Zondag 12 september
24 - 26 september

Reflex
De Heuvel
Kamp Reflex!

19.00 uur
Drente

ZONDAGSSCHOOL Hervormde Gemeente Pernis

Anders dan u van ons gewend bent willen wij onze jaarlijkse collecte houden in de week van 20
september t/m 25 september 2010.
Doordat ook wij met een steeds kleiner aantal vrijwilligers alle activiteiten van de Zondagsschool
organiseren, hebben we besloten om de collecte vroeger in het jaar te houden. Als bijkomend
voordeel hoeven wij niet meer in het donker bij u aan te bellen.
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Zoals elk jaar hopen wij ook nu weer op uw financiële steun te kunnen rekenen.
Het geld wordt gebruikt voor de Kerstviering, fruit met Dankstond, bloemen met Pasen en alle
andere activiteiten van de Zondagsschool en het Zondagsschoolkoor “Timotheüs”.
Door het geringe aantal leiding kunnen we niet bij iedereen een envelop bezorgen. Mocht de
envelop niet bij U worden gebracht of opgehaald, dan kunt U uw bijdrage ook op zondagmorgen
aan de ouderling van ontvangst geven of bij iemand van de Zondagsschoolleiding bezorgen. Het
kan zijn dat u niet thuis bent als wij langskomen, maar uw bijdrage is ook altijd van harte welkom
via de bank of giro: 35.32.69.352 t.n.v. Zondagsschool Timotheus, te Pernis.
Bij voorbaat dank voor Uw bijdrage.
Hartelijke groet,
Zondagsschool Hervormde Gemeente Pernis
Zondagsschoolkoor “Timotheüs”.
P.S.
Mocht u in de genoemde week een aantal uurtjes over hebben, dan houden wij ons van harte
aanbevolen om voor de Zondagsschool een aantal enveloppen rond te brengen en eventueel op te
halen 

REFLEXREFLEXREFLEXREFLEXREFLEXREFLEXREFLEXREFLEXREFLEXREFLEX
Hallo jeugd,
REFLEX gaat weer beginnen!!
Zoals je weet is dit de interkerkelijke jeugdgroep van Pernis, voor jongeren van ongeveer 14 t/m
19 jaar.
Zondag 12 september is de eerste avond weer, en het belooft weer een hele leuke, gezellige en
goede avond te worden!!
24, 25 en 26 september gaan we ook gelijk op kamp!
Ik kan je alvast verklappen dat dit een heel bijzonder weekend gaat worden.
We gaan naar Drente, naar een hele mooie kampboerderij in de bossen waar we de vrijheid hebben
om samen te zijn, plezier te hebben en veel te leren.
We zijn er om de week op de zondagavond van 19:00 tot 20:30 uur in gebouw de Heuvel aan de
Ring 322 in Pernis.
Wil je nog iets vragen, of iets kwijt willen, graag!
Dit kan bij de leiding, of op onderstaande e-mail en telefoon.
Hartelijke groeten, Team REFLEX,
Herman van der Laan, Jacco Oldenburg, Lettie de Haan, Barbera van Kalken, Lianne Koster en
Marleen Stekelenburg.
marleensteek@hotmail.com
06-13917674

OVERIGE MEDEDELINGEN

*** Bedankjes ***
Hartelijk dank voor een vrolijk gekleurde 50-jarige huwelijksdag met al die bloemen en vele
kaarten die we mochten ontvangen.
Jan en Fijtje de Jong
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***
Heel hartelijk dank voor alle kaarten, bloemen en attenties die wij mochten ontvangen ter
gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk. We dachten het in kleine kring te vieren, maar u allen
hebben hartverwarmend gereageerd.
Aartje en Cees Hoogwerf
***
Heel hartelijk dank voor alle telefoontjes, bezoek, kaarten, bloemen, fruit etc. die ik tijdens mijn
ziekenhuisopnames en bij thuiskomst van u mocht ontvangen!
Met vriendelijke groeten,
Huib den Ouden
***
Via deze weg wil ik iedereen hartelijk danken voor de vele kaarten, warme woorden en liefdevolle
wensen welke ik heb mogen ontvangen na mijn revalidatie en thuiskomst uit het verzorgingstehuis
"de Sonneburg".
Uw warme woorden en hartelijke groeten hebben mij goed gedaan.
Mevr. J. Verweel-Kooij, Kamer 310 Het Havenlicht.

Bazar/Rommelmarkt
Na een geslaagde Bazar waarvan de opbrengst op ongeveer € 20.500,00 is geschat is er een aantal
prijzen nog niet opgehaald, en wel de pop, op lot nr. groen 543, af te halen bij
mevr. Grinwis, Ring 96, tel. 4162212.
Zaalloterij: Bloemenbon
€ 20.00 op oranje nr. 853,
Bloemenbon
€ 10.00 op oranje nr. 129,
af te halen bij J. Nieuwpoort, Murraystraat 73, tel. 4380288,
De sponsors en een ieder die weer voor deze zeer geslaagde Bazar hebben gezorgd
HEEL VEEL DANK!!
Namens de bazarcommissie, J. Nieuwpoort

Opening winterwerk 2010-2011
Op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 september houden wij als gemeente ons StartWeekend in
het kader van de opening van het winterwerk.
Zoals u ieder jaar gewend bent is er ook dit jaar weer een programma opgezet waaraan een ieder
kan meedoen.
Vrijdag 17 september:
Voor groep 1-4 van de basisschool is er een film in de JVR van 13.30 tot 15.30 uur.
Voor groep 5-8 van de basisschool is er een film in de JVR van 16.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag 18 september:
Voor alle kinderen van de basisschool wordt er een zeskamp gehouden op het plein voor gebouw
Rehoboth.
Vanaf 14.00 uur kunnen jullie met en tegen elkaar diverse leuke spellen spelen, zoals broeklopen,
funslang, en nog veel meer (bij slecht weer zijn er Oudhollandse spellen in de JVR).
Voor iedereen die wel weer eens zin heeft om de Oudhollandse spellen te spelen, deze staan
opgesteld vanaf 14.30 uur in JVR (als u problemen heeft met vervoer belt u dan met één van de
onderstaande contactpersonen en we komen u ophalen).
Alle gemeenteleden worden van harte uitgenodigd om vanaf 17.00 uur te verzamelen in gebouw
Rehoboth.
We willen enkele liederen zingen, een korte overdenking houden en aansluitend een gezamenlijke
maaltijd houden die bestaat uit soep met brood.
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Zondag 19 september:
Alle gemeenteleden worden van harte uitgenodigd voor zowel de morgen-, als avonddienst.
Het thema voor deze zondag zal zijn: ” (wordt later bekend gemaakt)”.
In de morgendienst zal het kinderkoor van de Zondagsschool voor ons zingen, in de avonddienst
zal Revival voor ons zingen.
Na de morgendienst is er aansluitend koffie/thee/limonade drinken in het Havenlicht.
Wij hopen u allemaal te mogen ontmoeten, bij één of misschien wel bij alle activiteiten, om
zodoende een mooie maar bovenal gezegende start te mogen beleven van het komende seizoen.
Omdat er geen Kerkklanken meer uitkomt voor het weekend van 17, 18 en 19 september
verzoeken wij u om het prikbord bij de ingang van de kerk en de zondagsbrief in de gaten te
houden voor meer informatie.
Ook kunt altijd contact opnemen met één van de onderstaande personen.
Met vriendelijke groet, namens de startweekendcommissie,
Lianne Koster 010-7859281
Teun Roobol 010-4385336
Bas Koert
010-2950238
Ds.Lavooij 010-4161524

Arjan in Afrika Nieuwsbrief
Overgang
U heeft hier mijn eerste nieuwsbrief voor u. Tot nu toe bestond alleen de folder ’Arjan naar
Afrika’. Deze was bedoeld om bekendheid te geven aan mijn plannen voor uitzending via Wycliffe
Bijbelvertalers en om daar ondersteuning voor te werven. De afgelopen tijd stond vooral in het
teken van voorbereiding. De komende tijd ga ik echt ‘aan de slag’. Daarom is de titel van de
nieuwsbrief alvast gewijzigd in ‘Arjan in Afrika’. Toegegeven, het is nog steeds wat voorbarig: het
duurt nog wel een jaar voordat ik daadwerkelijk voet op Afrikaanse bodem zal zetten. Maar mijn
vertrek naar Engeland markeert voor mijn gevoel toch een grote overgang: ik sluit een levensfase
af en begin aan een nieuwe. In deze nieuwsbrief een korte terugblik en een blik vooruit.
Afscheid
De eerste maanden van dit jaar zijn wij – dat wil zeggen mijn Thuisfronfcomité (TFC) en ikzelf –
vooral bezig geweest met het opbouwen van een ‘achterban’. Dit deden we middels
bovengenoemde folder (met bijbehorende sponsorkaart), presentaties in kerken en mijn weblog.
Ondertussen was ik nog aan het werk als geestelijk verzorger in twee verzorgingshuizen (in
Rotterdam en Ameide). Daardoor hinkte ik eigenlijk een beetje op twee gedachten: enerzijds wilde
ik er nog helemaal ‘zijn’ op het werk, anderzijds was ik al sterk bezig met ‘weggaan’.
Maar de laatste weken stonden vooral in het teken van afscheid namen en het regelen van vele
praktische dingen rond mijn vertrek.
In april had ik al afscheid genomen van de bewoners en collega’s van het verzorgingshuis in
Rotterdam. In het andere verzorgingshuis ben ik 1 juli gestopt met mijn werkzaamheden. Vele
handen geschud, hartelijke woorden meegekregen en ook dingen mee kunnen geven. In ruim 3½
jaar bouw je toch heel wat op!
Nog intenser was het afscheid van woongroep Timon Delfshaven in Rotterdam. Ruim 7 jaar heb ik
daar gewoond. Veel lief en soms ook leed. Veel ontvangen en geleerd, ook veel kunnen geven.
Een kostbare tijd. Verder heb ik afscheid genomen van familie en vrienden, hoewel dat minder
definitief voelt.
Het naderende vertrek vergde ook veel praktisch werk: energie, telefoon en allerlei nieuwsbrieven
van organisaties opzeggen, huisservice afsluiten, laptop aanschaffen, kleding kopen (in Engeland
vast duurder dan hier in de opruimingstijd…) en - last but not least - al mijn spullen uitzoeken,
inpakken, weggeven of weggooien. Het huis werd almaar leger met spullen en voller met dozen,
wat ook al hielp om mij ervan te doordringen dat ik binnenkort toch echt weg zou gaan.
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Vooruitblik
Op het moment dat ik dit schrijf komt de dag van vertrek heel snel dichterbij. 7 Augustus vertrek
ik naar Engeland. Daar zal ik twee cursussen van het zogeheten European Training Programme
(van Wycliffe Bijbelvertalers) gaan volgen. De cursussen heten: ‘Language And Culture
Acquisition’(over hoe je je een andere cultuur en taal eigen maakt) en ‘Assignment Related
Training’(een specialisme, voor mij op het gebied van taalstudievaardigheden). De cursussen
duren tot 10 december.
Ook ben ik nu alvast bezig met de tijd daarna, namelijk mijn studie Frans. Dat is de belangrijkste
voertaal ik Kameroen, het land waar ik naartoe uitgezonden zal worden. Daarmee is het ook heel
belangrijk in de communicatie met lokale bijbelvertalers, die ik straks mag gaan assisteren. Om die
reden moet ik mij straks dus verder gaan bekwamen in het Frans, op een taalschool in Frankrijk of
Zwitserland.
Van anderen heb ik gehoord dat zij de periode in Engeland als een heel mooie, verrijkende tijd
hebben ervaren. Ik zie er erg naar uit! De volgende nieuwsbrief hoop ik daar meer over te kunnen
vertellen.
Dank- en gebedspunten
•
Ik ben blij dat de verschillende momenten van afscheid goed zijn verlopen en dankbaar
voor wat ik daarin heb meegekregen.
•
ik wil u vragen te bidden voor een goede studietijd in Engeland en voor verdere opbouw
van de financiële ondersteuning.

Informatie en contact
Arjan Branger
telefoon: 010-4375543
e-mail: arjan_branger@sil.org
weblog :http://arjaninafrika.blogspot.com
Thuisfrontcomité
• contactpersoon Herv. Gem. Delfshaven:
Els Keijzer
Telefoon: 010-4256417
e-mail: els_keijzer@hotmail.com

Wycliffe Bijbelvertalers Nederland
Postbus 150, 3970 AD Driebergen
telefoon: 0343-517444
website: www.wycliffe.nl
• contactpersoon Herv. Gem. Harmelen:
Lia van den Heuvel-Hoogeveen
telefoon: 0348-443626
e-mail: theuvel@hccnet.nl

• secretaris:
dhr. H. den Ouden
telefoon: 030-2000102
e-mail: tfc.arjanbranger@gmail.com
Giften
Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening 1568.71.033 t.n.v. Wycliffe Comité Branger
te Driebergen.

De Groeigroepen gaan weer van start!
Ook dit seizoen willen wij in onze gemeente weer een aantal Groeigroepen beginnen. Een
Groeigroep is een kleine groep mensen die elke twee weken in een huiskamer samenkomt rondom
de Bijbel. Het thema voor dit jaar is nog niet helemaal zeker. Mogelijk gaan wij weer aan de slag
met het materiaal van het Evangelisch Werkverband. Dat heeft dit jaar als thema: Jezus in het
Johannesevangelie.
Naast groeien in geloof willen we in de Groeigroep elkaar ook beter leren kennen: groeien in
gemeenschap. Dat gaat gemakkelijker in een huiskamer dan in een grote kerkzaal. Verder helpen
de Groeigroepen ook om te groeien in getuigenis. Door in een kleine, veilige groep onder woorden
te brengen wat het geloof voor je betekent, kun je dat later ook makkelijker aan je collega of je
buurman uitleggen. Een Groeigroep is dus zeker anders dan een bijbelstudiegroep.
Voelt u zich hierdoor aangesproken? Geef u dan op door het inleveren van de ingevulde strook bij:
Arie Verschoor, Ozingastraat 2.
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De Groeigroepen starten waarschijnlijk in de week van 3 oktober. Het zou fijn zijn als we dit
seizoen weer verschillende groepen kunnen starten en zo ook zouden kunnen groeien in getal!
Wanneer u zin heeft in een inspirerende en bemoedigende dag, dan nodigen wij u uit mee te gaan
naar de startdag van de Groeigroepen op zaterdag 11 september, georganiseerd door het
Evangelisch Werkverband binnen de PKN. Voor ons deel van het land wordt deze dag gehouden
in de Pauluskerk in Gouda, van 10.00 uur – 15.30 uur.
In het ochtendprogramma is er een spreker en is er veel samenzang. Verder wordt het nieuwe
materiaal voor de Groeigroepen gepresenteerd. ‘s Middags kunt u deelnemen aan diverse
workshops.
Als u mee wilt naar de Startdag op 11 september meldt u zich dan telefonisch of per e-mail bij mij
aan.
Arie Verschoor.
Onderstaande strook inleveren bij:
Arie Verschoor, Ozingastraat 2, telefoon: 4721331, e-mail: heleenenarie@hetnet.nl

Naam : ………………………………………………………..
Adres : ………………………………………………………..
Tel.

: …………………………

wil deelnemen aan een Groeigroep.
Kan op :

maandag

dinsdag

Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis
Kerkgebouw
Ring 1, tel: 472 27 59
Koster: dhr C. van der Stoep
tel: 416 44 33

donderdag

vrijdag.

http://www.hervormdpernis.nl

Predikant
ds C.E. Lavooij
Ring 21, 3195 XB Pernis
tel. 416 17 24

Rehoboth
tel: 416 41 25
Ozingastraat 73,3195 SK Pernis
beheerder: mw. B. de Laat-Spruijt
tel: 472 05 78
Diaconie
Bankrek.nr.: 3532.02.584

woensdag

Scriba
dhr R. v.d. Leeden
Van Zyll de Jongstr. 96, 3195 TP Pernis
tel: 472 03 52

Bovenzaal Rehoboth
tel: 416 36 49
Ozingastraat 73, 3195 SK Pernis
beheerder: mw. W.G. de Ronde-van der Toolen
tel: 416 50 17

College kerkrentmeesters
Bankrek.nr.: 3532.02.509
Postgiro: 63.27.27

Administratie collectebonnen
Bankrek.nr.: 3532.57.230

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