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KERKDIENSTEN

Zondag 26 september 2010_ ____________________________
09.30 uur : drs. ing. J. de Goei te Amersfoort
18.30 uur : ds. T.J. Smink te Nieuwerkerk
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. B. Ruizeveld de Winter
Avonddienst : dhr. B. Ruizeveld de Winter

_

Organist
dhr. A. Stortenbeker
dhr. C.A. van Dijk

Commissie van ontvangst: mevr. C. Vink-van Tielen / mevr. N. Lavooij-van Dijk
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Deurcollecte : Fonds Inwendige Zending
Kerkauto
: dhr. D.J. Verheij
Oppasdienst : Ineke Koert en Aukje Koole
Zondagsschool: Groep 1 - Janny Verheij
Groep 2 - Siska Verheij en Anneke Bruinse

Zondag 3 oktober 2010_ ____________________________
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Israëlzondag
18.30 uur : ds. M.D. van der Giessen te Amersfoort
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. H.J. Verheij
Avonddienst : dhr. H.J. Verheij

_

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

Commissie van ontvangst: mevr. N. Bootsma-van Wijngaarden / dhr. S. Bootsma
Collecte
: ochtend: Messias belijdende Joden / Kerkrentmeesters
avond : Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. B. van Dijk
Oppasdienst : Heleen Verschoor en Nel van der Stoep
Zondagsschool: Groep 1 - Conny van Dijk
Groep 2 - Marleen den Ouden en Kees-Jan Koster
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9: 15 - 19
5: 1 - 22
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4: 7 - 16
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17: 1 - 10
28: 1 - 11
28: 12 - 20
28: 21 - 28
1: 1 - 9
30
25: 1 - 7

Meditatie
‘want het bed zal te kort zijn om zich daarop uit te strekken
en de deken te smal om zich daarin te wikkelen’…
(Jes. 28:20)
Vormen deze woorden het verslag van de huttenbouwers in de pastorietuin als ze ’s morgens vroeg
met wallen onder de ogen en een verwarde haardos een bakkie troost nuttigen na een koude en
vochtige nacht?
Het zou kunnen, maar zeker is dat Jesaja ze vermeldt en wel in een periode die voorafgaat aan de
ballingschap.
Jesaja, de mond Gods, zoals profeten wel worden genoemd, tekent in dit hoofdstuk het verval van
het volk en haar leiders. Ze zijn decadent geworden, nemen het ervan, leven in een roes en recht en
wet is ver te zoeken. Tegelijkertijd barst het van de regeltjes en de wetgeving.
Tegenstrijdig?
Nee, want zoiets doet zich ook in onze samenleving voor. Verwereldlijking van de samenleving en
verwettelijking gaan altijd hand in hand, zoals omgekeerd waarde en normbesef het met veel
minder regels toekan. In het laatste geval is de wet immers in het hart geschreven…
Jesaja schrijft dat door het decadente gedrag van volk en leiders, uitgetekend in dronkenschap,
rechtsverkrachting en absurde regelgeving, zij een verbond met de dood gesloten hebben.
Dat verbond zal de God van het ware verbond (die van het leven!) gaan torpederen door ‘in Sion
een kostbare hoeksteen ten grondslag te leggen’, waardoor ‘het recht tot meetsnoer gemaakt wordt
en de gerechtigheid tot paslood’.
Leugen en bedrog zullen dan niet langer schuilplaats kunnen zijn. En dan volgen de tekstwoorden
die boven deze meditatie staan.
Men strekte zich dus uit op een bed van leugen en wikkelde zich in een deken van bedrog.
Dát bed zal nu te kort zijn, díe deken te smal.
Israël zal rillen en geen herberg meer vinden in het verbond met het dodenrijk.
Een oordeel ?
Ja, maar ook in het oordeel schuilt een zegen. Want stel je voor dat Hij ze liet liggen in dat
passende bed, gewikkeld in die ruime deken. Dan waren ze daarin gestorven en daadwerkelijk
afgedaald in het eeuwige dodenrijk.
Nu kunnen ze nog ontwaken uit hun sluimerig en schemerig bestaan vol leugen en bedrog.
En wij ? Hoe decadent zijn wij geworden op het bed van welvaart en comfort ?
Hoe wij meegegaan in de roes van brood en spelen ?
‘Ontwaakt, gij die slaapt en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten’ (Gez. 461:1)!
Die roepstem klinkt iedere dag, maar op zondag in het bijzonder…!
Jezus Christus is die hoeksteen die het fundament gelegd heeft voor een ander huis: een
levenshuis, gebouwd op waarheid en recht.
Hijzelf is er voor weggeworpen, de steen door de bouwlieden veracht, om u en mij tot levende
stenen te maken.
De huttenbouwers, van wie de bedjes te kort waren en de dekens te smal, herinneren ons eraan niet
te diep onder de wol te willen kruipen en niet te lang in ons bedje ons om te draaien, want zonder
het licht van Christus liggen we zonder het te beseffen in ons doodsbed.

GEMEENTEBERICHTEN

In Memoriam
In tegenstelling tot wat in de vorige Kerkklanken stond is Mevr. Maria van der Kemp-Troost niet
op 8 maar op 9 september, na een dienst van Woord en Gebed in de aula te hebben gehouden, op
de Algemene begraafplaats alhier ter aarde besteld. Dit is in besloten kring gebeurd.
Marie kwam uit een groot gezin en werd geboren in één van de huisjes die vroeger tegenover de
kerk aan de Ring stonden.
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Haar vader stierf toen zij 13 was en als dochter werd zij ingezet in de huishouding, al had ze zelf
graag verder geleerd.
Een jaar voor de oorlog trouwde zij met Jacobus van der Kemp en samen kregen zij drie jongens.
Begin jaren ‘6o verhuisden zij naar Alblasserdam en later naar Papendrecht. Daar stierf haar man
in 1985 na jarenlang aan reuma te hebben geleden. In 1986 keerde zij terug naar Pernis en vestigde
zich aan de Ring, totdat zij een jaar of zeven geleden naar het Havenlicht ging. Ook daar bleef het
verdriet haar niet bespaard, want in die periode overleed plotseling haar oudste zoon Henk.
De laatste jaren leed zij aan toenemende ouderdomsdementie, totdat zij op 1 sept. jl. overleed.
Tijdens de rouwplechtigheid hebben we o.a. haar dierbare psalm 116 gelezen (zie rouwkaart) en de
troost gezocht bij die God die onze benauwdheid hoort wanneer wij die Hem bekend maken en Die
uitkomst geeft, zelfs uitkomsten in de benauwdheid van de dood!
Kinderen en kleinkinderen in uw voorbede aanbevolen!
Overleden
Op donderdag 16 september. is overleden in het Ikaziaziekenhuis Mevr. J.T. Rafel-Muilenburg.
Op dinsdag 21 september zal haar lichaam worden begraven en voorafgaand daaraan zal een dienst
van Woord en Gebed worden gehouden in de Hervormde kerk. In de volgende kerkklanken volgt
een In Memoriam.
Jarigen
Op 26 sept. dhr. D. Berkhout (Uiterdijk 165).
Op 27 sept. dhr. C. Berkhout (Velsenaerstr. 17).
Op 28 sept. dhr. M. Sijtsma (Vermaetweg 32).
Op 30 sept. mevr. H. Besterveld-Verhagen (Overhandstr. 34).
Op 3 okt. dhr. D. Moret (Van Drimmelenstr. 17).
Op 4 okt. mevr. J.E.A. Hoornweg-Krijger (Havenlicht 303), mevr. A. Koopman-de Graaf
(Verheulstr. 60) en dhr. A. Verschoor (Schout Eeuwoutstr. 24).
Op 6 okt. mevr. I.K. van Wingerden-Hordijk (Murraystr. 28).
Op 8 okt. mevr. M. Oorebeek-Haak (G.A. Soetemanweg 34g ) en dhr. W.C. Hordijk
(G.A.Soetemanweg 57g).
Allen van harte, een fijne dag en een gezegend levensjaar toegewenst!
“In ’s levens droom en schemerschijn
laat mij in U geborgen zijn,
wees in de schaduw van de tijd
mijn licht, o liefdes werklijkheid!”
Gez. 472:6

Zieken
In het Ruwaard: dhr. D.W. Lagendijk (Murraystr. 14)
In het Zuider: dhr. W. Dekker (Havenlicht 102)
Hen en allen die thuis meeleven wensen wij sterkte toe en Gods nabijheid!
Dhr. D.P. Pors (Ring 479) is tijdelijk opgenomen in het Havenlicht!

Verpleegtehuizen
Verpleeghuis De Breede Vliet
Dhr. P. Molendijk
Dhr. P.H. van Hengel

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

Meeuwenhof Hoogvliet
Dhr. P. van Rossen

Elf Ranken Barendrecht
Mevr. P. Mastenbroek

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!
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Bloemen
Op 12 september: Mevr. J.C. Hout-Verschoor, Burg. van Esstraat 208,
Mevr. J. Roukema-Grinwis, G.A. Soetemanweg 55e en
Mevr. M. Baai-Keetelaar, Ozingastraat 49.
Op 19 september: Mevr. J.H. Meijboom-van der Steen, Burg. Verduynstraat 24,
Mevr. E.G. Ruizendaal-Leijdekkers, Havenlicht kamer 103 en
Mevr. M.A. Koert-Zonneveld, Leendert Braatpad 11.
Giften
Via ds. Lavooij 2x €20 voor de kerk.
Alle gevers dank!
Bij de diensten
De komende weken een aantal gastpredikanten w.o. oud-predikant Ds. M.D. van der Giessen op
3 okt. in de avond. Die zondag is de Israëlzondag en hopen we daar in de morgendienst aandacht
aan te geven en wellicht doet collega Van der Giessen dat ook wel in de avonddienst.
Ook ontvangt u aan de deur Israël-actueel, de krant van Christenen voor Israël.
De loofhut (Leviticus 23:43)
Zoals het er nu uitziet, zal er vanaf woensdagavond 22 sept. t/m donderdag 30 sept. een loofhut in
de voortuin van de pastorie staan.
Die kunt u bezichtigen wanneer u wilt! ’s Avonds staat er zelfs een schijnwerper op!!
Soms treft u er mij ook aan.
Van die loofhut maken we een leerhut, een plek, waarin we proberen te verstaan waarom het
Joodse volk dit in de wet (Lev. 23: 33-44) voorgeschreven feest moet vieren.
Maar niet alleen dat, we kunnen er ook zelf lessen uit trekken.
Oorspronkelijk in de landbouwcultuur was een loofhut een overnachtingsplaats voor de wijnboer
die bezig was met de oogst (’s avonds schenken we ook een wijntje!). In de loofhut staat ook een
boeket (de moeite waard om te bezien) en met dit plantenboeket en een bijzondere vrucht erbij
wordt na afloop van het feest gezwaaid als een onderstreping van een gebed om regen. Meestal
gebeurt dat in de synagoge. Want de wijnoogst is de laatste oogst die binnengehaald wordt en het
gebed om regen (=zegen!) is een bede om voldoende regen in de winter om in het volgende
seizoen te kunnen inzaaien en te kunnen oogsten. In het N.T. (Joh. 7) zien we Jezus op de laatste
dag van het Loofhuttenfeest op het tempelplein staan en zeggen: “Indien iemand dorst heeft, hij
kome tot Mij en drinke!…”.
Later kreeg de loofhut ook een historische betekenis en herinnerde aan de trektocht in tentjes van
het volk door de woestijn. Een herinnering dus aan hun Bevrijder en Bewaarder.
Daarom moet de loofhut ook een open dak hebben en zult u door het gebladerte de hemel kunnen
zien (waar, hoop ik, meer sterren dan regenwolken in verschijnen… ).
De reden dat deze hut jaarlijks gebouwd wordt, een week staan moet en erin gegeten en geslapen
moet worden, is dat die afhankelijkheid van de Here telkens weer ingeprent moet worden en hoe
kan dat beter dan een week je stevige, stenen huis te verwisselen voor een gammele open hut! Een
lijfelijke beleving van je kwetsbaarheid versterkt het besef van die afhankelijkheid.
Een andere betekenis van de loofhut is dat eens alle volkeren dit feest zullen vieren (Zach. 14:
16,17). Zij zullen optrekken naar Jeruzalem om dit te doen.
Er zijn echter ook volken die dit niet doen (Egypte). Op hen zal dan geen regen vallen.
Dat maakt het Loofhuttenfeest ook een feest met een internationaal tintje.
“Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren Woord uit Jeruzalem” (Jes. 2:3) en alle volken
zullen daarin kunnen en mogen delen. De open hut is in dat verband ook een verwijzing niet alleen
naar God, die leidt en bewaart, maar ook naar de volkeren die met elkaar zonder vrees verbonden
zullen zijn.
Welkom in de loofhut!
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Oktober: Israëlmaand!
De maand oktober zal in Pernis een Israëlmaand zijn.
Landelijk heet de eerste zondag van deze maand Israëlzondag, die al sedert 1950 in de hervormde
kerk gehouden wordt en die de onopgeefbare verbondenheid met Gods volk tot uitdrukking wil
brengen.
Daarnaast zal er in samenwerking met de Baptistengemeente een drietal avonden worden belegd
over Romeinen 9 t/m 11, waarin de apostel Paulus aan de gemeente van Rome zijn gedachten over
de verhouding van de gemeente van Jezus Christus en dat deel van Israël dat niet in Hem gelooft
uiteenzet. Is Israël een gepasseerd station en gaat God nu met de kerk verder of ligt het anders?
Op 6, 13 en 27 okt. zullen we daar over lezen, nadenken en spreken in de Baptistenkerk.
Aanvang 20.00 uur. Koffie vanaf 19.45 uur.
En in de derde plaats kunt u bij Aad en Janny van der Kuil (Burg. van Esstr. 189 ) op 5 en 6 okt.
weer allerlei Israëlproducten kopen. Een uitgebreid assortiment is aanwezig en bij aankoop van
€15 of meer krijgt u een gratis potje jam mee.
De tijden: 5 okt. van 10.00 - 21.00 uur
6 okt. van 10.00 - 17.00 uur.
Daarna hopen ze alles kwijt te zijn…uitverkocht…! Zij weer arm, maar u rijk!
U weet, met de aankoop van deze producten ondersteunt u de economie van dit land en m.n. hen
die in fabriekjes en kibboetsen deze producten vervaardigen.
TAIZÉ-mededelingen

De Europese jongerenontmoetingsdagen die georganiseerd worden vanuit Taizé vinden dit jaar
rond de Kerst en de jaarwisseling plaats in de Ahoyhallen in Rotterdam.
In dat kader zal er op donderdag 7 oktober een voorlichtingsavond worden gehouden waarop een
film te zien is over de broederschap van Taizé (Frankrijk): haar vieringen, bijeenkomsten,
doelstelling enz.
Een aantal mensen, waaronder Ds. Dick Sonneveld uit ‘de Dorsvloer’ in Spijkenisse, komt
toelichting geven.
Daarbij maken nog een tweetal enthousiaste jongeren en een Nederlandse broeder hun opwachting
om alle vragen te beantwoorden.
Een prachtige avond, bestemd voor leden van de Hervormde Kerk, de Baptistengemeente en de
Gereformeerde Kerk en ieder die verder belangstelling heeft.
datum: donderdag 7 oktober
locatie: Gereformeerde Kerk Pernis, Pastoriedijk 340
aanvang: 20.00 uur.
Taizé - Rotterdam 28-12-2010 - 1-1-2011
De Europese ontmoeting in Rotterdam is een nieuwe etappe van de “pelgrimage van vertrouwen
op aarde”. Ze wil niet beperkt blijven tot het evenement zelf. Aan het eind van het jaar zullen we
ons geloof, onze hoop en onze vragen delen met jongeren die uit heel Europa naar Rotterdam
komen. Het is een kans om hen een kerk te laten ontmoeten die hen eenvoudig en gastvrij
ontvangt.
Informatie: www.taize-rdam.nl
Broeders van Taizé
Slaapplaatsen
In een vorige Kerkklanken heeft u het stukje kunnen lezen over de komende Taizé jongerenconferentie, die in december in Rotterdam wordt gehouden.
Hierin werd ook gevraagd of u bereid bent twee of meer jongeren een slaapplaats te bieden voor 4
nachtjes. Van dinsdag 28 december 2010 t/m zaterdag 1 januari 2011.
In de Taizé folder staat “2 m2 vrij in je huis = een jongere bij je thuis”.
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Het is de bedoeling dat u de jongeren een slaapplaats biedt, ze nemen zelf een slaapmat en
slaapzak mee. Een warme ontvangst is veel belangrijker dan comfort! De jongeren hebben alleen
een eenvoudig ontbijt nodig. Daarna vertrekken ze naar de Ahoy hallen in Rotterdam waar ze de
hele dag aan het programma van de conferentie mee doen. ’s Avonds rond 22.00 uur keren de
jongeren naar hun gastgezin terug.
Alleen op oudejaarsavond loopt het programma iets anders dan de andere dagen. Het is die dag de
bedoeling dat we met elkaar een feestelijke maaltijd hebben. Hoe we dat in het vat gieten, moeten
we nog bedenken. Misschien houden we dat in de kerk, dat ligt aan de aantallen. Om 23.00 uur is
er een gebedswake voor vrede, gevolgd door een “landenfeest”, rond het tijdstip van de jaarwisseling.
Rond 02.00 uur keren de jongeren terug naar de gastgezinnen.
Op 1 januari worden de jongeren om 11.00 uur weer in de kerk verwacht om daar, na een
gebedsviering en een picknick, om 15.00 uur weer te vertrekken naar hun eigen land en huis.
Samen met de Hervormde en de Gereformeerde kerk in Pernis zullen wij gastkerk zijn voor de
jongeren van de Taizé conferentie. Het aantal jongeren dat wij willen ontvangen ligt tussen
minimaal 50 en maximaal 400 jongeren. Ik denk dat wij met elkaar toch wel 50 jongeren kunnen
herbergen.
Wanneer u nog vragen heeft kunt u die stellen aan ondergetekende of ds. Lavooij.
Binnenkort zullen we een inschrijflijst op het prikbord hangen waarop u kunt invullen hoeveel
jongeren u wilt ontvangen in uw huis. We hopen dat u mee doet.
Corrie Kranendonk

Actueel
Heeft u dat vroeger ook wel eens bij de hand gehad?
Van die stoplichtverhoudingen: het was ‘aan’ en het ging weer ‘uit’, je kon mekaar niet loslaten
maar ook niet echt vasthouden. Eindeloos getouwtrek dat soms lang (te lang) duurde.
Shirley Bassey zong er toentertijd een mooi en herkenbaar liedje over: I love you, hate you, love
you …enz.
Het ziet er naar uit dat de vrijage van de nieuw te vormen regering ook die trekken heeft.
Meestal loopt dat op niets uit. Maar je weet maar nooit welke partners er straks toch nog op het
bordes op de foto zullen staan.
Eén probleem is gelukkig achter de rug: gedoogpremier Wilders heeft volgens sommigen zich
netjes uitgelaten op “Grond nul”…!
Pastorieklanken
Het was nacht in de pastorie. Na een dag van wederom intense arbeid in en t.b.v. de gemeente lag
uw pastor moe en uitgeput in bed en gebeurde wat sommigen al hadden voorspeld:
‘Delila’ besloot zijn baard eraf te halen…en ’s morgens vroeg leek beneden weer op boven…!
Gelukkig waren er geen Filistijnen om de ogen uit te prikken, maar het stak wel.
U moet het nu doen zonder die oogstrelende schoonheid, maar het is beter zo: want horen is
belangrijker dan zien.
Ook de poging de haren als relikwieën te gelde te maken en toe te voegen aan het kerkelijk
kapitaal zijn jammerlijk mislukt. Ze zijn opgeveegd en weggeworpen.
Wat bleef is een ontbladerde boom! Het is weer herfst in de pastorie…

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Maandag

4 oktober

Moderamen Diaconie
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Consistoriekamer

19.00 uur

KERKELIJKE ADMINISTRATIE

Binnen onze gemeente zijn verhuisd:
- de heer M.L.L. Bassant en mevrouw E.S.B. Boeter, Van Zyll de Jongstraat 64 naar
Tijkenweg 264
Uit onze gemeente zijn vertrokken:
- de heer L. den Boer en mevrouw M. den Boer-Timmer, Verheulstraat 46, naar Laag Soeren
- de heer B. Keemink en mevrouw J. Keemink-Verheij, Zellingstraat 8, naar Brielle
De heer B.J. Ruizeveld de Winter en mevrouw M. Ruizeveld de Winter-Binder en hun dochtertje,
wonende aan de Nicolaas van Puttenstraat 27 te Poortugaal, hebben de wens te kennen gegeven
om bij onze gemeente ingeschreven te worden.
KERKENRAADSVERGADERING

Kort verslag van de kerkenraadvergadering, gehouden op dinsdag 22 juni 2010, om 19.30 uur in de
consistorie.
Opening.
Preses ds. Lavooij opent de vergadering, heet een ieder van harte welkom en stelt voor gezang
239: 1, 3 en 6 te zingen en gaat voor in gebed. Vervolgens leest hij Haggaï 2: 1-10 en licht dit
gedeelte kort toe. De Heer droeg Haggaï op bij de herbouw van de tempel het volk te vragen wie
van hen de tempel nog in de oude staat had gezien. Deze was in 586 voor Christus verwoest en in
520 voor Christus is de herbouw voltooid. De ouderen onder het volk vonden het maar niets. Er
komt een dag dat de heerlijkheid van deze nieuwe tempel groter is dan die van de oude. De belofte
wordt gedaan dat er een beweging op aarde komt die alle volken naar deze tempel zal doen komen
met hun goud en zilver. Het volk werd bemoedigd door deze belofte. Die heerlijkheid is ook
gekomen, de volken hebben iets met Jezus gekregen door de Heilige Geest.
Appèl nominaal.
Zij die verhinderd zijn worden genoemd.
Notulen, actie- en besluitenlijst.
De notulen, actie- en besluitenlijst van de vergadering van 11 mei 2010 worden aan de orde
gesteld. De notulen worden vastgesteld onder dankzegging aan ouderling-scriba R. van der
Leeden.
Ingekomen stukken.
De ingekomen stukken worden conform het voorstel van het moderamen behandeld.
Jaarrekening 2009.
Diaken P. Pons licht de bijgesloten rekening 2009 van baten en lasten toe.
Ouderling-kerkrentmeester J. Sekeris licht de bijgesloten staat van baten en lasten 2009 van de
Hervormde Gemeente Pernis toe. Deze laat een negatief resultaat van €2.389,00 zien, het
werkelijke tekort is €22.389,00. Dit omdat er jaarlijks (voor een periode van vijf jaar) €20.000,00
wordt toegevoegd vanuit een legaat.
Verder aan de inkomsten kant is het heel onzeker wat de rente gaat doen de komende jaren.
De rekening 2009 loopt redelijk conform de begroting en de rekening 2008.
De staat van baten en lasten van verenigingsgebouw Rehoboth laat een klein verlies van €1.749,00
zien. Binnenkort wordt met Woonbron gesproken over de locatie Rehoboth, i.v.m de ontwikkeling
van het M.F.C.
De rekeningen 2009 van de Diaconie en het College van kerkrentmeesters worden goedgekeurd
door de vergadering.
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Mededelingen.
Moderamen:
Ter voorbereiding op het Startweekend staat een bijeenkomst voor volgende week gepland. Een
idee is om oud hollandsche spellen neer te zetten in Rehoboth. Vanuit de kerkenraad worden ds
Lavooij, en de diakenen B. Koert en T. Roobol afgevaardigd.
Consistorie:
Het consistorie heeft een bijeenkomst bijgewoond in Elim. Men is bezig met de voorbereidingen
van het opstarten van een gebedswinkel.
Er wordt een brief gestuurd naar enkele doopleden met de vraag of zij belijdeniscatechisatie in
overweging willen nemen.
Rond de kerkdiensten:
Isabella Eva Jasmine, dochter van Teun en Faaiza Kruithof wordt gedoopt in de morgendienst van
4 juli a.s., na afloop drinken we koffie in de pastorietuin.
Kerkelijke inzegening van het huwelijk tussen Jacco van der Tak en Annemiek van de Vliert vindt
plaats op vrijdag 20 augustus a.s. De dienst wordt geleid door de heer H. van Dam te Elburg.
De eredienstcommissie heeft gesproken over de avondbijeenkomsten welke vanaf begin januari
volgend jaar van start gaan. Hoewel een commissie de diensten organiseert, deze blijven toch
onder de verantwoording van de kerkenraad. De Kerkenraad delegeert aan de commissie. De
avondbijeenkomsten krijgen het karakter van leerdiensten. Diverse voorgangers hebben hun
medewerking toegezegd. Op 2 januari wordt geen avondbijeenkomst gehouden en die van 9
januari kan in het teken staan van de reiszegen voor de Roemeniëreis. Tijdens de zomermaanden
juli en augustus worden er geen avondbijeenkomsten gehouden. Het eerste half jaar is
ingeroosterd. De onkostenvergoeding wordt uit de collecte betaald.
Diaconie:
De vergadering van 23 augustus is verplaatst naar 1 september.
Er komt een nieuw uitzetcentrum welke in augustus wordt geopend. De bloemen die wij normaal
betalen worden nu betaald door het ministerie. Men vraagt i.p.v twee keer per jaar een bloemengift, een gift met Kerst, Pasen en Pinksteren welke op een andere manier besteed wordt.
Er komt een noodoproep in Kerkklanken voor de vacature van penningmeester.
College van kerkrentmeesters:
Tijdens de gemeenteavond is besproken om een tweede collecteronde tijdens de dienst te houden
welke is bestemd voor het college van kerkrentmeesters. Dit is positief ontvangen en er wordt mee
gestart in januari 2011.
De AED is geplaatst.
Classis:
Het bijgevoegde verslag van de Classisvergadering van 17 mei j.l geeft geen aanleiding tot op- en
aanmerkingen. Diaken H. van Heijst en ouderling-kerkrentmeester H.J. Verheij worden bedankt.
Overigen.
Ds Lavooij is met vakantie van 9 tot en met 25 juli. De heer J. Bos, ds. V. Huls en de heer R. Antes
zijn bereid gevonden als vervanger op te treden.
Afscheid ambtsdrager
Diaken P. Pons neemt na acht jaar afscheid van de kerkenraad en zal node gemist worden. Zijn
inzet en adequate bijstand rond de Roemeniëreis wordt geroemd. Er wordt een boek overhandigd
en krijgt de dank van de gehele kerkenraad.
Diaken P. Pons zegt een goede tijd gehad te hebben waarin hij zijn taak graag gedaan heeft en
wenst de kerkenraad Gods zegen over haar werk.
Schriftelijke rondvraag.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de schriftelijke rondvraag.
Sluiting.
Ouderling kerkrentmeester H.J. Verheij stelt voor gezang 423 te zingen en gaat daarna voor in
dankgebed. De preses dankt allen en sluit de vergadering om 22.15 uur.
R. van der Leeden, scriba.
9

In memoriam Ds. P.E. van Ooijen en mevrouw A.P. van Ooijen-Bolt
Op maandag 6 september zijn, tengevolge van een noodlottig ongeval bij Ouddorp, onze oudpredikant ds. P.E. van Ooijen en zijn vrouw A.P. van Ooijen-Bolt overleden.
Dominee Van Ooijen werd 85 jaar, zijn vrouw werd 83 jaar.
In de vacature van Ds. C. den Engelse werd een beroep uitgebracht op Ds. Peter Elisa van 0oijen te
Drogeham in Friesland, wat hij aannam. Op 28 april 1968 werd hij door Ds. L. Emmerzaal
bevestigd met de tekst uit Ezechiël 2 vers 4, het tweede gedeelte:”Zo zegt de Here Here” en het
eerste gedeelte van vers 7: “Maar gij, spreek mijn woorden tot hen”. In de middagdienst deed hij
zijn intrede met de tekst 1 Corinthe 3 vers 11:”Want een ander fundament, dan dat er ligt,
namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen”. Van 1950 tot 1963 had Ds. van Ooijen GaastFerwoude gediend, en van 1963 tot 1968 Drogeham. Na 8 jaar in Pernis te hebben gediend kreeg
hij in het voorjaar van 1976 een beroep naar Rotterdam-IJsselmonde wat door hem werd
aangenomen. Op 25 april van dat jaar nam hij afscheid van onze gemeente. Vervolgens diende hij
van 1980 tot 1984 Assen en van 1984 tot 1988 Weesp. In 1988 is hij in Weesp met emeritaat
gegaan.
Tijdens de tweede wereldoorlog ging hij theologie studeren in Groningen maar dat duurde niet
lang. Al snel moest hij voor de Duitsers gaan werken in de Volkswagenfabriek in Duitsland. Toen
zijn ouders twintig jaar getrouwd waren vroeg hij verlof om naar Nederland te gaan wat hij ook
kreeg. Hij is toen voor de rest van de oorlog ondergedoken. Na de oorlog is hij afgestudeerd. In
1961 zijn Ds. en mevrouw van Ooijen gehuwd en in 1963 werd Nienke geboren. Hij was een
ruimdenkende predikant die wel zijn eigen positie duidelijk aangaf. Zo ging hij op verzoek eens
voor in een vrijzinnige dienst in, de overigens rechtzinnige gemeente, Siddeburen waarvoor hij een
tekst had gekozen uit de Romeinenbrief van Paulus en waarin hij Christus heeft verkondigd, met
als thema: “Gun iedereen zijn eigen overtuiging”. Wij herinneren ons Ds. Van Ooijen als een
betrokken pastor. Zijn trouw en betrokkenheid in het pastoraat waren bijzonder en
hartverwarmend. In zijn preken kon hij soms fel zijn, maar zoals in de rouwdienst werd gezegd:
“hij stond voor zijn mening maar zocht nooit de confrontatie”.
Afina Pieterdina van Ooijen-Bolt (Atie) was een lieve vrouw die altijd een beetje op de
achtergrond bleef. Soms misschien wel eens een beetje teveel, want wie wist in onze gemeente dat
zij afgestudeerd Psychiater was? Zij heeft altijd in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt in de
nabijheid van de plaats waar haar man predikant was. Ook zij heeft in Groningen gestudeerd, maar
zij hebben elkaar pas leren kennen in Gaast-Ferwoude. Toen het gezin in onze gemeente kwam
wonen was Nienke bijna zes jaar. Haar lagere schoolperiode heeft zij in Pernis doorlopen. Ds. Van
Ooijen heeft zijn zestig-jarig predikantsjubileum nog mogen vieren. Het vijftig-jarig
huwelijksjubileum hebben zij helaas niet meer mogen beleven. Dat zou in 2011 zijn.
Op vrijdag 10 september jongstleden is de rouwdienst gehouden in de Sionskerk te Zeist, waarin
Ds. N. de Boo voorging. Centraal stond de tekst uit Psalm 121 vers 8: “De HEER houdt de wacht
over je gaan en komen van nu tot in eeuwigheid.” Dominee De Boo verwoordde het in de preek
zo: “Op maandag 6 september knipperde het oranje licht, even een moment. De laatste deur ging
open maar God was er bij, Hij houdt de wacht over je uitgang en je ingang. Het licht knipperde
oranje, een moment, maar op de achtergrond was het witte licht van Pasen aanwezig.”
Nienke en haar gezin zijn dankbaar voor de belangstelling en het medeleven. Zij vertelde dat de
tekst van haar moeder was “Mijn tijden zijn in Uw hand”, maar dat ze er moeite mee had om dat
op dit moment een plaats te geven. Wij wensen hen Gods nabijheid toe en wij gedenken dominee
en mevrouw Van Ooijen, in dankbaarheid voor alles wat zij voor onze en andere gemeenten
hebben 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
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Fonds Inwendige Zending
Op zondag 26 september wordt na afloop van beide diensten weer een deurcollecte gehouden voor
het Fonds Inwendige Zending. Nu reeds van harte aanbevolen.

ZENDING

Zendingscollecte
De opbrengst van de collectes gehouden tijdens beide diensten op 22 augustus j.l. heeft € 424,42
opgebracht. De ZWO cie dankt u allen voor uw gulle gaven.
ZWO commissie.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengst offerblokken augustus 2010________________
1-8
€ 106,92
bonnen: € 92,10
8-8
€ 207,15
€ 100,10
15 - 8
€ 229,50
€ 95,60
22 - 8
€ 339,00
€ 106,00
29 - 8
€ 260,46
€ 98,00
€ 1143,03 waarvan: 17x € 5,€ 491,80
Bonnen:
€ 491,80
8x € 10,TOTAAL
€ 1634,83
2x € 20,=======
5x € 50,1x €100,-

DIACONIE

Diaconiecollecte
Op 3 oktober is het Israëlzondag. De diaconiecollecte in de ochtenddienst is bestemd voor de
Stichting Jaffa-Project Nederland. Deze organisatie zet zich in voor de kinderen in Jaffa.
Jaffa is een oude havenplaats bij Tel Aviv. Het pittoreske stadje met kleurrijke haven is een
hedendaagse toeristische attractie. In datzelfde Jaffa vinden we op loopafstand sloppenwijken waar
de toerist niet komt. Hier wonen Joodse immigranten uit omringende landen als Irak, Iran, Syrië en
Noord-Afrika. Zij kwamen thuis maar hebben hun weg niet kunnen vinden. In Israël leeft de helft
van de bevolking onder de armoedegrens, een groot percentage is werkloos. Criminaliteit,
prostitutie, alcohol en drugs liggen op de loer. Nieuwe slachtoffers zijn gemakkelijk te vinden: de
jeugd in de sloppenwijken van Jaffa. In het Jaffa Institute krijgen Joodse en Arabische kansarme
kinderen uit de verpauperde sloppenwijken hulp in velerlei vorm. Ook honderden Joodse en
Arabische gezinnen waar honger wordt geleden ontvangen éénmaal per twee weken hulp in de
vorm van voedselpakketten.
De collecte wordt van harte aanbevolen.
Kerktelefoonuitzending
Donderdag 30 september tussen 19.00 en 20.00 uur is er een extra kerktelefoonuitzending.
Voor verzoekjes kunt u bellen 010-4166775.
Teun en Rien Roobol.
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HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.G. “Wees een zegen”
We hopen u allen te mogen begroeten op donderdag 7 oktober in de consistorie. Deze avond
krijgen we van alles te horen over de blindenbibliotheek van onze gast dhr. Bezemer.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Jopie Jansen-van Bennekum
Sociëteit voor ouderen
Woensdag 6 oktober houden we weer onze ouderenmiddag in gebouw Rehoboth.
Aanvang 14.00 uur. U bent allemaal van harte welkom.
Namens de leidsters,
Janny Bosloper

JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 26 september
en 3 oktober

Zondagsschool
Vertrek vanuit de kerkdienst

Maandag 27 september
en 4 oktober

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Maandag 27 september
en 4 oktober

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

24 - 26 september

Kamp Reflex!

Drente

OVERIGE MEDEDELINGEN

*** Bedankjes ***
Heel hartelijk dank voor de kaarten en bloemen, die wij mochten ontvangen voor ons 55‐jarig
huwelijk.
Huib en Gre Keemink
***
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de bezoekjes, kaarten, etc. tijdens mijn opname in het
ziekenhuis en verpleeghuis Sonneburgh.
Mevrouw J. Roukema - Grinwis.
Data Kerkklanken 4e kwartaal 2010________
Inleveren kopij
Verschijningsdata
Vóór
1 – 10
8 – 10
nr 11
15 – 10
22 – 10
nr 12
29 – 10
5 – 11
nr 13
12 – 11
19 – 11
nr 14
26 – 11
3 – 12
nr 15
10 – 12 (3 weken)
17 – 12
nr 16 (Kerstnummer)
31 – 12 (3 weken)
7 – 1 2011 nr 17
12

P.C.O.B.

Denkt u nog aan het dagreisje op dinsdag 28 september?
Vertrek vanaf het Arie den Arendplein om 8.30 uur. Zorg dat u op tijd bent!
Tot ziens op de 28e!

UITNODIGING VOOR ONS JUBILEUMCONCERT

In september 1974 werd er vanuit sociëteit NNTP een koor opgericht met als bedoeling mee te
werken aan erediensten, maar daarnaast waren er nog meer activiteiten, zoals de vroegere
kerstconcerten en o.a. ook deelname aan een concert van O.B.K. Ook aan het spektakelstuk hebben
wij onze medewerking verleend. Er is veel veranderd sinds de oprichting. Vanuit jongerenkoor
werden we “CHRISJON” en daarna “CANTICUM” In september 2009 was de oprichting dus 35
jaar geleden. Dat wilden we vieren met een Jubileumconcert. Echter door een dirigentenwisseling
konden we dit niet waarmaken. Maar met dirigente Hanneke Verbeek kunnen wij nu voor de dag
komen met een uitstekend jubileumconcert dat we maar 35 + 1 hebben genoemd. Voor dit concert
hebben we naast een aantal “gouwe ouwe” die we gaan zingen ook enkele werken ingestudeerd
van o.a (Engels) Barstow en Howelss, en (Duits) Buxtehude, waaronder “Jesu, meine Freude. Wij
zullen dat in drie blokken aan u presenteren.
Aan dit concert zullen meewerken een sopraan en musici op orgel, kistorgel, viool 1 en 2 en cello.
Naast het begeleiden zullen zij tussen de blokken door ook solistisch zich aan u presenteren.
Wij willen u dan ook graag uitnodigen om dit concert bij te wonen.
Concert 35 + 1
Gereformeerde kerk Pernis, Pastoriedijk 340.
Zaterdag 25 september 2010. Aanvang 20.00 uur.
Toegang vrij.
Namens Canticum
Leen Koster

Confessionele Vereniging
Op D.V. donderdag 14 oktober aanstaande houdt de Confessionele Vereniging, afdeling Rhoon en
omstreken, een bijeenkomst. Ds. C.H. Wesdorp, predikant te Zwijndrecht, zal een onderwerp
inleiden met als titel: “De toekomst van Christus”. Over de toekomst heeft de Bijbel een aantal
lijnen getrokken, als een pentekening à la Rembrandt: de hoofdzaak in contouren maar niet in
details uitgewerkt. Lang niet alles kunnen wij weten en zeggen over wat er komen gaat. Het
belangrijkste echter wat de Bijbel ons geeft, is de bemoediging, dat wanneer Christus zal
wederkomen met Hem de verlossing zal komen. De Bijbel vuurt het verlangen naar Christus’
komst bij Gods kinderen aan.
Het is echter de vraag in hoeverre het verlangen naar Hem bij ons leeft. Voor veel Christenen is het
een wens, dat onze Here Jezus voorlopig nog maar niet terugkomt. Hij komt immers om te
oordelen...! Als wij echter het oordeel op de juiste wijze zien, zal beangstiging voor de toekomst
weggenomen zijn. Daarom is het nodig, dat wij de voleinding nadrukkelijk zien in het licht van de
verlossing. Twee accenten zullen gelegd worden: 1. Het hoofdaccent van de Christelijke
toekomstverwachting is, dat God in Christus naar de aarde komt, dat is dat de hemel op aarde zal
komen (in plaats van dat wij naar de hemel gaan). 2. De nieuwe aarde betekent een lichamelijk
leven in heerlijkheid; als gevolg daarvan mogen wij onszelf in bijbels licht zien als een
lichamelijke en geestelijke eenheid. Er is toekomst voor ons lichaam. Christus’ wederkomst zal
enerzijds een einde zijn van deze wereldgeschiedenis, anderzijds zal er continuïteit zijn, een
doorgaande lijn van hier naar daar, van nu naar straks. De toekomst van Christus gaat over de
wereld, over Israël, over de gemeente en over u en mij persoonlijk.
U bent van harte welkom in gebouw ’t Centrum, Bernhardstraat 3 te Rhoon. Aanvang 20:00 uur
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Groeigroepen
Het kan nog:
u opgeven voor de Groeigroepen, die begin oktober van start gaan! Het thema voor dit seizoen is :
“Jezus in het Johannesevangelie”. Wij gaan daarbij in 16 etappes op reis door het leven, werken en
spreken van Jezus. We komen daarvoor om de andere week een avond bij elkaar. In de vorige
Kerkklanken heeft u al kunnen lezen hoe het toegaat in een Groeigroep (nog terug te lezen op de
website van de kerk).
Wanneer u nog twijfelt: u kunt u aanmelden en vervolgens een avond op proef komen kijken en
meedoen. Ook van de deelnemers van het vorige seizoen zouden we graag willen weten of ze dit
jaar weer meedoen.
Het zou fijn zijn als we dit seizoen verschillende groepen kunnen starten en zo ook zouden kunnen
groeien in getal!
U kunt zich aanmelden door de strook onderaan deze pagina in te leveren bij A. Verschoor.

baza R ommelmarkt
Ook in 2011 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
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Antwoordstrook Groeigroep
Inleveren bij:
Arie Verschoor, Ozingastraat 2, telefoon: 4721331, e-mail: heleenenarie@hetnet.nl
_______________________________________________________________________________
Naam : …………………………………………………
Adres : …………………………………………………
Tel.nr. : ………………………….
wil deelnemen aan een Groeigroep.
Kan op :
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag.
_______________________________________________________________________________
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God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan , Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
Psalm 116: 1

In de zekerheid van het geloof, waaruit zij altijd heeft mogen leven, is nu
heengegaan tot haar Heer en Heiland onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Maria van der Kemp - Troost
weduwe van Jacobus van der Kemp
in de leeftijd van 96 jaar.
Rotterdam: Henk (in herinnering) en Olly
Fransje en Peer
Maria en Abdullah

Samir, Ismahan
Rhoon: Ko en Ineke
Annemarie en René
Pernis: Cor en Marjolijn
Koos en Sarah
Hans en Daniëlle
Henk-Jan en Carolien
Pernis, 1 september 2010
Verzorgingshuis “Het “Havenlicht”
Correspondentie-adres:
J.C. van der Kemp
Singel 22
3161 BK Rhoon
Op 9 september heeft, overeenkomstig haar wens,
de begrafenis op de Algemene begraafplaats te
Pernis in besloten kring plaatsgevonden.
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Wie gelooft: de Heer
zal voor ons uitgaan,
en door dat vertrouwen
wordt geleid,
kan aan Gods hand zelfs
in ’t donker voortgaan,
want zijn land
grenst aan de eeuwigheid.
Nel Benschop

Jongerendienst HIStory, 10 oktober 2010 in Pernis!
Op 10 oktober 2010 is de eerste jongerendienst na de zomervakantie in Pernis.
Voorgangers zijn Cees Lavooij en Wietse van der Hoek uit Pernis. Centraal thema dit
winterseizoen is ‘HIStory’. We hopen met elkaar het verhaal van God te ontdekken.
Tijdens deze jongerendienst staan we stil bij de vraag waarom God voor jou kiest.

De dienst wordt gehouden in Rehoboth (Ozingastraat 73, Pernis). De dienst start om
15.00 uur, maar de zaal is al open om 14.30 uur en dan staat er ook koffie, thee en
fris klaar. We dagen je uit om te komen. Van harte welkom! Deze jongerendienst is
een initiatief van verschillende kerken in Pernis.
Meer weten? Kijk op onze nieuwe website: www.jongerendienstenpernis.nl
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Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis

http://www.hervormdpernis.nl

Predikant

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

416 17 24

1e Scriba

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

472 03 52

Kerkgebouw
Koster

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

472 27 59
416 44 33

College van kerkrentmeesters
Secretaris
: dhr M..A. van Wingerden, Burg. van Esstraat 134, 3195 AH Pernis 472 16 41
Penningmeester : dhr J. Sekeris, Verheulstraat 3, 3195 TG Pernis
416 43 44
Postrek.nr
: 63.27.27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis
Bankrek.nr
: 3532.02.509 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis
Collectebonnen : 3532.57.230 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis
Diaconie
Secretaresse
: mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis
Penningmeester : 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

