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KERKDIENSTEN

Zondag 1 mei 2011
______________________________________________
09.30 uur : de heer M. van Welie te Rotterdam
18.30 uur : ds. A. den Besten te Rotterdam-Zuid
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. T. Roobol

Organist
dhr. A. Stortenbeker
dhr. W. Ketting

Commissie van ontvangst: mevr. N. Bootsma-van Wijngaarden / dhr. S. Bootsma
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. R. van Hoog
Oppasdienst : Lianne Hout en Aukje Koole
Zondagsschool: Groep 1 - Conny van Dijk
Groep 2 - Marleen den Ouden en Jolien Roobol
Zondag 8 mei 2011
______________________________________________
09.30 uur : ds. W.P. van der Hoeven te Krimpen aan den IJssel
18.30 uur : ds. P.D. Steegman te Ridderkerk
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. B. Koert

Organist
dhr. A. den Ouden
dhr. W. van der Hoek

Commissie van ontvangst: mevr. N. Lavooij-van Dijk / mevr. S. van der Ent-Grotendorst
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. A.C. Bijl
Oppasdienst : Ineke Koert en Rineke de Snayer
Zondagsschool: Groep 1 - Petra Sekeris
Groep 2 - Anneke Bruinse en Jannette Molendijk

BIJBELROOSTER
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8 mei
9 mei
10 mei
11 mei
12 mei
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14 mei

Genesis 3:1-19
Genesis 3:20-4:16
Genesis 4:17-26
Genesis 5:1-24
Genesis 5:25-6:4
1 Petrus 1:1-12
1 Petrus 1:13-25

Gevallen
Het leven gaat (niet) erder
Wie is de sterkste?
Leef-tijden
Gemengde gevoelens
Kostbaar geloof
Onvergankelijk

Psalm 16
Daniël 1:1-21
Daniël 2:1-18
Daniël 2:19-35
Daniël 2 :36-49
Daniël 3:1-18
Daniël 3:19-30

Veilig bij God
Gezond gedrag
Wie helpt de koning uit de droom ?
Tekst ...
... en uitleg
Uitkomen voor je geloof
God gaat voor zijn dienaren door het vuur
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Meditatie
“Noli me tangere”
(“Houd mij niet vast”)
Joh. 21:17
Met deze woorden spreekt de Heiland tot Maria van Magdala, nadat zij Hem herkend had toen Hij
haar naam noemde!
“Houd mij niet vast”, de Latijnse uitdrukking “Noli me tangere” is bekend voor het bloemetje
‘kruidje-roer-me-niet’ (mimosa)!
Maria was haar Heiland kwijt, zwierf wanhopig over de begraafplaats, dacht, toen zij een man
aansprak, dat het de hovenier was, totdat zij werd aangesproken…
In de aanspraak lag de vertroosting!
Zoals ook wij her en der kunnen zwerven, menen Jezus kwijt te zijn, totdat we zijn Woord openen
en worden aangesproken.
Althans, zo vergaat het mij in momenten van vertwijfeling, onrust en dwaling.
We hebben die goddelijke aanspraak ontvangen en kunnen er niet dankbaar genoeg voor zijn.
(Op mijn bureau staat een foto van een Chinese vrouw die een Bijbel heeft gekregen. Uit haar ogen
wellen tranen op, terwijl zij de nieuwe Bijbel tegen zich aandrukt…van haar leren we hoe
bevoorrecht we zijn met die troostrijke aanspraak!)
Maar direct daarop verbiedt de Here Jezus Maria Hem vast te houden, maar draagt Hij haar op
naar Zijn broeders te gaan - de discipelen -.
Ook zij moet hén, die nog in onzekerheid verkeren, áánspreken.
Want Hij wil gedeeld worden, bekend gemaakt, verkondigd!
Wat wij ontvangen hebben, moet doorgegeven worden.
Wie het voor zichzelf bewaren wil zonder anderen erin te laten delen, raakt het kwijt.
Wie het uitdeelt, wordt er juist meer mee gevuld.
Da’s de paradox van het geloof, dat mag geen container zijn, maar moet een doorgeefluik zijn!
En wat mag ze dan zeggen, wat is de inhoud van de boodschap die zij delen moet?
Dat Zijn Vader hun Vader is, Zijn God hun God!
Dat wij door de Gekruisigde Zoon die is opgestaan uit de dood zonen en dochters van de Vader
zijn geworden, dat wij door hét Kind tot kinderen zijn aangenomen.
Tot kinderen die God met Abba mogen aanspreken en die door Abba (= papa ) worden
aangesproken.
Met die blijde boodschap drijft de Heiland haar uit de hof naar de anderen: er is verzoening
geschied, de weg tot de Vaderlijke God is geopend voor allen die zich door de Gekruisigde en
Opgestane laten aanspreken!

GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
Op 30 april mevr. B.J. den Ouden-Koudijzer (Havenlicht 211).
Op 2 mei mevr. K. Keemink-Nederlof (Havenlicht 005) en dhr. L. Verschoor (Uiterdijk 219).
Op 5 mei dhr. A. Hordijk (Vrijlandtstr. 89).
Op 9 mei mevr. A. Mak-Bosman (Pastoriedijk 343).
Op 10 mei dhr. A. Verheij (Ring 294) en mevr. B.M. Vink-Farenhorst (G.A. Soetemanweg 34H).
Allen van harte, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!
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“De dagen onzer jaren
gaan als een schaduw heen,
de dageraad zal baren
de Zoon die reeds verscheen;
de zonde zal verdwijnen,
de zomer stijgt ten top,
de zon die dan gaat schijnen
staat eens voor altijd op!”
(uit: Zingend Gezegend van A.F. Troost)

Jubilea
Op 7 mei zijn Jonkheer E.A. op ten Noort en Mevr. L.E. op ten Noort-Oppehuis (Burg. van
Esstraat 40) 40 jaar getrouwd. Wij wensen onze voormalige dokter en zijn vrouw een fijne dag toe
en Gods zegen op hun verdere levensweg.
Zieken
Nog altijd in het Ruwaard: Dhr. P. Nieuwpoort (Vermaetweg 20).
Hij en allen thuis ziek of herstellende sterkte en Gods nabijheid toe gebeden!
Verpleegtehuizen
Verpleeghuis De Breede Vliet
Schakelweg 162, 3192 JP Hoogvliet
Dhr. P. Molendijk
Dhr. P.H. van Hengel

Verpleeghuis Sonneburgh
Groene Kruisweg 381,3084 NK Rotterdam
Dhr. S. Vermeer

De Meeuwenhof
Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet
Dhr. P. van Rossen

De Elf Ranken
Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht
Mevr. P. Mastenbroek

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!
Bloemen
Op 17 april, Palmpasen:
De heer D.P. Pors, Ring 479 en
De heer F.J. van der Kamp, Uiterdijk 173.
Op 21 april, Witte Donderdag:
mevrouw M. Oorebeek - Haak, p/a het Havenlicht kamer 167 en
mevrouw A. E. Beijer - Bijl, Burg. van Esstraat 220.
Op 22 april, Goede Vrijdag:
mevrouw M. van Dijk - Hoogwerf, het Havenlicht kamer 210 en
mevrouw J. A. Koert - Wemelsfelder, Smallandstraat 44.
Op 24 april, Pasen:
De familie Borst, het Havenlicht k. 202 en
De heer P. Rafel, Eibergenstraat 15.
Giften
Via pastoraal medewerkster mevr. CarolaVink ontvingen wij € 20 voor de kerk.
Via Ds. Lavooij 2x €10, 1x €20 en 1x €50 voor de kerk.
Alle gevers dank voor deze blijk van medeleven met de gemeente!
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Gemeenteavond
Deze staat gepland voor 11 mei.
Aanvang: 19.30 uur, vanzelfsprekend in Rehoboth!
Op de gemeenteavond zullen Kees-Jan en Lianne Koster verdere inzage geven in de plannen die
betrekking hebben op hun komende vertrek naar Engeland.
Daarnaast komen na de pauze de bouwplannen ter tafel, waarover we de extra-editie van
Kerkklanken hebben ontvangen.
En vervolgens zal de gemeente ook worden gevraagd haar visie te geven op verdere samenwerking
met de Gereformeerde Kerk.
Conform het Breed Moderamenoverleg van december zal worden gepolst hoe wij staan tegenover
het intensiveren van gezamenlijke diensten naar 1x per kwartaal (tot nog toe is alleen de
zendingsdienst in januari en de Hemelvaartsdag gezamenlijk).
Ook zal de gemeente worden gevraagd om, indien de verbouwing doorgaat, zij een aantal weken
(6) gezamenlijk met de Gereformeerde zustergemeente wil kerken!
Vanwege al deze onderwerpen is het van belang dat u er ook bij bent.
Ook maken we nu ruimte voor de rondvraag!
Jan Vayne en Martin Mans in Pernis
Op zaterdag 21 mei, geven meesterpianist en -organist Jan Vayne en Martin Mans, een tweede
concert in de Hervormde Kerk aan de Ring nr. 1 in Pernis, waarin zij een nieuw programma “In
Harmony” ten gehore brengen.
Het nieuwe programma is een muzikale ontmoeting van klassieke en populaire muziek. Beide
virtuozen improviseren tevens op hun eigen instrument. Jan Vayne vraagt spontaan verzoeken aan
zijn publiek, waarvan hij dan een aaneenschakeling van thema’s maakt. Als absoluut hoogtepunt
spelen zij enkele hoogstandjes vierhandig op de vleugel.
Aanvang van het concert: 20.00 uur.
De toegang bedraagt € 17,50. Voor kinderen t/m 11 jaar € 7,50
Wie reserveert via www.martinmans.nl krijgt € 2,50 korting.
U kunt ook reserveren bij de fam. Kooij, Ring 119, 3195 XD Pernis, tel. 010-4162342.
We wensen u alvast een enerverende muzikale avond!!
Pastoraal team
Al enige tijd functioneert het “Pastorale team” in onze gemeente. Zij fungeren als ‘handlangers’
van de ouderlingen. Daar zijn we erg blij mee. Tegelijk kan dit team nog versterking ontvangen.
Vele handen maken ook hier ‘licht’ werk.
Mocht u tijd, zin, gelegenheid en gaven hebben die u op dit terrein kunt ontplooien, schroom dan
niet met één der ouderlingen of met mij contact op te nemen.
Uitgangspunt is: niet het vele is goed, maar het goede is veel!
Al wilt u maar 5 personen bezoeken, is dát al voldoende.
Bij de diensten
In de Stille Week en op de Paasdag zijn er vele diensten geweest, in onze kerk maar ook in de
andere als we denken aan de gezamenlijke vespers!
We zijn er dankbaar voor dat we, wanneer we dat wilden, deze konden bijwonen en we hopen en
bidden dat zij ons geloof hebben versterkt en ons tot meer toegewijde mensen aan God hebben
gemaakt. Want daartoe vieren we de feesten en houden we de gedenkdagen: om er sterker uit te
komen…of, anders gezegd, er zwakker uit te komen als het om zelfvertrouwen gaat en sterker als
het om vertrouwen op onze Heiland gaat. Want de kracht van Hem wordt in de zwakheid van ons
volbracht. De schat van het evangelie wordt in broze aarden vaten bewaard.
Maar ook voor de wereld is het belangrijk dat we de feesten vieren, stilstaan en (ook doordeweeks)
naar de kerk gaan. Alleen al door die handeling roep je iets in herinnering wat door velen vergeten
lijkt te worden!
5

Wie beseft nog dat Jezus voor óns geleden heeft en gestorven is? Wie heeft weet van een Stille
Week, van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag? Wie ziet in het Paasweekend nog
iets anders dan een extra lang weekend om met vrienden te barbecuen.
Het jaarlijkse onderzoek naar hoe het staat met de kennis van de christelijke feesten leverde
opnieuw een schrikbarend resultaat op…met Pasen gaat het, zei iemand, na lang nadenken om
eieren eten…
Daarom, alleen uw en mijn wandeling of fietstocht naar de kerk, het luiden van de klok, het horen
van het orgel is van enorm gewicht als een zout dat de blijde boodschap en vergeving en eeuwig
leven bewaart!
Gedicht

Na Pasen
’t Maandag en het is april,
de lucht is kerngezond
met ijsblokken bestapeld
aan de blauwe horizon,
de wind draagt fonklend zonlicht koel
als hoge berglucht mee,
er wappert helder wasgoed
wit als uitgestoken sneeuw.
’t Maandag en het is april,
Uw kruis stond opgericht,
ik mag met heel de wereld mee
staan blinken in een witte zee
van zuiverheid en licht.
(Nel Veerman)
Een prachtig gedicht dat laat zien in de ervaring van deze vrouw die de was opgehangen heeft dat
zij niet Pasen áchter, maar ín de rug heeft…!
Pastorieklanken
Het is warm in de pastorie. Sterker nog, als je ’s avonds naar boven loopt om een kind naar bed te
brengen, hangt er een zomerse hitte in de kamers. Ook als je na een vergadering naar buiten komt,
proef je een zomerse avond, al is het nog vroeg donker.
Juli in april, Andalusië in de polder (hoewel in Andalusië is het veel frisser)!
En in de tuin zoek je nu al de schaduw op, omdat de zon je blaakt…!
Naast hitte is er ook nijpende droogte, zo gevaarlijk voor de toch al kwetsbare natuur in ons land
en vooral ook voor alles wat gezaaid is en schreeuwt om water.
In Israël was droogte altijd een teken van het oordeel. Ten tijde van de welvaartsstaat van Koning
Achab bleef het 3 ½ jaar droog, omdat juist die welvaartsstaat getekend werd door gruwelijke
afgoderij.
Dat kunnen en mogen we niet één op één vertalen naar onze tijd. Wel kunnen we zeggen dat ten
gevolge van de overvraging van de aarde (door ons begeren) het klimaat ontregeld raakt en in
steeds meer extreme situaties zich uit. Dat mag wel te denken geven…
De Paasdagen zullen bij ons rustig verlopen. Er is niet veel aanloop, wel veel wegloop.
Er komen niet logeren, er gaan eerder uit logeren.
Dat geeft gelegenheid om van alle diensten na te genieten en bij te komen.
Zeker nu ook de hondjes danig de mond gesnoerd is en zij op een enkele droge blaf zich koest
houden…
Vanaf deze plaats een zonnig en vooral dankbaar Paasfeest toegewenst!
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Dinsdag
Dinsdag

3 mei
10 mei

Diaconie

Consistoriekamer
Consistoriekamer

Kerkenraad

19.30 uur
19.30 uur

KERKENRAADSVERGADERING

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op dinsdag 15 februari 2011 in de
consistorie vanaf 19.45 uur.
Opening:
Ouderling B. Ruizeveld de Winter stelt voor Psalm 97: 1 en 5 te zingen en gaat daarna voor in
gebed. Ds C.E. Lavooij leest Johannes 2: 13-22 en licht dit kort toe. Pasen is aanstaande, de
lijdenstijd gaat daar aan vooraf. Het Pascha is het feest van de bevrijding. Jezus komt naar
Jeruzalem om het paasfeest te vieren. Wanneer Jezus ziet dat er gehandeld wordt in de tempel
ontsteekt Hij in heilige verontwaardiging. Hij zet iedereen eruit om ruimte voor God te maken. De
hoofdzaak is bijzaak geworden. De hoofdzaak is dat God ons uit de zonden heeft gehaald en uit de
dood.
Na de opstanding herinneren de discipelen zich dat Jezus heeft gezegd dat de tempel in drie dagen
herbouwd zou zijn; Christus is de nieuwe tempel.
Appel nominaal.
Zij die verhinderd zijn worden genoemd.
Verbouwplan.
Een reader omtrent de bouwplannen 2011 wordt uitgereikt en toegelicht door ouderling
kerkrentmeester A.C. Bijl.
De uitgangspunten:
1.
Toestemming verkoop Rehoboth,
2.
Hoe verder na de verkoop van Rehoboth,
3.
Inventarisatie kerkelijke activiteiten,
4.
Haalbaarheid mogelijke opties,
5.
Keuze uit de opties,
6.
Uitwerking gekozen opties,
7.
Gebruikersgroep(en) na uitvoering,
8.
Planning Informatie en Uitvoering en
9.
Vervanging CV installatie.
Deze punten zullen aan de orde komen op de gemeenteavond.
Notulen,actie- en besluitenlijst.
De notulen, actie- en besluitenlijst van de vergadering van 4 januari 2011 worden aan de orde
gesteld en onder dankzegging aan ouderling scriba R. van der Leeden vastgesteld.
Ingekomen stukken.
De ingekomen stukken worden conform het voorstel van het moderamen behandeld.
Wat verder ter tafel komt.
Verkiezing moderamen.
Het moderamen stelt voor:
Preses:
Assessor:

ds. C.E. Lavooij.
ouderling kerkrentmeester A.C. Bijl.
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1e scriba:
ouderling scriba R. van der Leeden.
Namens college van kerkrentmeesters:
ouderling kerkrentmeester H.J. Verheij.
Namens diaconie:
diaken J.H. Meijboom – van der Steen.
Voordracht van de secundi:
Ouderling-kerkrentmeester A.C. Bijl en diaken B. Koert.
De kerkenraad gaat akkoord.
Gemeenteavond.
De agenda wordt vastgesteld. Op de eerste avond krijgt Pernis voor Afrika de gelegenheid om de
film "Bouw je hut" te tonen.Op de tweede avond krijgt de familie Koster de gelegenheid om hun
plannen omtrent hun uitzending verder te presenteren.
College van kerkrentmeesters.
Ouderling kerkrentmeester H.J. Verheij meldt de vergadering het volgende:
a) Er komt een nieuw systeem voor de ledenregistratie, welke half juni ingevoerd zal worden. In
mei zullen de heer L. Meijboom, mevrouw N. van der Stoep en mevrouw A. Pons (in plaats van
mevrouw J. Hoogwerf vanwege vakantie) een training volgen. De heer L. Meijboom en ouderling
kerkrentmeester H.J. Verheij worden lokale beheerder. Het consistorie wordt gevraagd hoe om te
gaan met mutaties.
b) Van 12 tot 18 maart a.s. wordt de twee jaarlijkse huis aan huis collecte gehouden.
c) Bij enkele gemeenteleden is er onduidelijkheid over de collectes van het college; kerkbalans en
de huis aan huis collecte is om en om, er wordt gevraagd dit te vermelden in Kerkklanken.
Diaconie.
Op 10 maart a.s wordt het Heilig Avondmaal gevierd in het Havenlicht. In deze dienst is ouderling
P. Boekholt - Rep ouderling van dienst.
Rondvraag.
a) Twee gemeenteleden hebben de kerkenraad bedankt voor het rouwboekje.
b) De head set was afgelopen zondag defect, deze wordt gerepareerd.
c) Ds C.E. Lavooij heeft een gesprek gehad met ds W. van der Hoek. Wanneer straks de familie
Koster naar Engeland vertrekt is er geen afvaardiging vanuit onze gemeente naar Reflex en moeten
we op zoek gaan naar vervangers voor hen. Er wordt een youth alpha voor 13 - 14 jarigen gestart.
De GGG en de bijbelkring lopen goed en op zes woensdagochtenden tijdens de zomermaanden
worden er ontmoetingen georganiseerd voor achterblijvers.
Sluiting.
Ds. C.E. Lavooij stelt voor om gezang 320: 1 en 3 te zingen en gaat voor in dankgebed. Hij
bedankt een ieder voor de inzet en sluit de vergadering met een wel thuis om 23.00 uur.
R. van der Leeden, ouderling-scriba.

Gemeenteavond.
De gemeente wordt van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond op 11 mei a.s. in
verenigingsgebouw Rehoboth. Aanvang is half acht.
Aan het begin van de avond krijgt de familie Koster de gelegenheid om een presentatie te geven
omtrent hun uitzending naar Engeland. Na de pauze worden de bouwplannen besproken.
Informatie hieromtrent vindt u in de extra editie van Kerkklanken.
Conform de afspraak gemaakt tijdens het breed moderamen overleg in december 2010 zal de
gemeente gevraagd worden hoe zij staat tegenover meer gecombineerde diensten met de
gereformeerde gemeente. Wanneer de bouwplannen doorgaan, noopt dit ons om voor een periode
van zes weken gezamenlijke diensten te houden.Verder is het voorstel om naast de twee
gezamenlijke diensten (de zendingsdienst en op Hemelvaartsdag) één maal per kwartaal een
gezamenlijke dienst te houden.
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Aan de Hervormde Gemeente van Pernis,
Vervolg 3 van Wist u dat …?



Er het hele jaar door voorbereidende werkzaamheden worden gedaan voor de jaarlijkse
bazaar?
Het niet alleen is voor het ophalen van meubels maar ook voor elektra, serviesgoed,
gereedschap, boeken, kleding etc?

Naast het wekelijks onderhoud in en om gebouw Rehoboth is er een groep vrijwilligers actief met
de voorbereidende werkzaamheden voor de jaarlijkse rommelmarkt/bazaar.
Elke maandagmorgen om half negen worden door de “ophaalploeg” de aangemelde adressen
doorgenomen en wordt de route bepaald waar de spullen worden opgehaald.
Het aanmelden en ophalen van spullen gebeurt soms op meerdere dagen in de week mede doordat
er in de streekbladen en in Kerkklanken oproepen staan voor aanmelding van spullen.
Terwijl zij onderweg zijn met de inmiddels bekende “blauwe huifkar” worden op het plein de
spullen die in de afgelopen week zijn aangevoerd uitgestald en gesorteerd op verkoopwaarde.
Zoals hiervoor genoemd bestaan de aangevoerde spullen niet alleen uit meubels maar zijn het ook
elektrische apparaten, serviesgoed, speelgoed, gereedschap, boeken, curiosa, kleding en verder
alles wat de mensen kwijt willen.
De bruikbare en verkoopbare spullen worden opgeslagen in dozen en krijgen een plekje in een
daarvoor bestemde container. De boeken, speelgoed etc. ondergaan een zelfde lot en wordt
opgeslagen in schuurtjes, onder het podium of op de zolder van de oude Margrietschool.
Ook het aangevoerde gereedschap wordt nagekeken en gecontroleerd op bruikbaarheid. Wanneer
het onverkoopbaar blijkt gaat het, evenals andere onbruikbare metalen, in een bak en dat wordt als
oud ijzer verkocht zodat dat ook nog wat geld opbrengt.
Op de zolder van de oude Margrietschool zijn terzake kundige mensen actief met controle, en
zonodig reparatie van elektrische apparaten en wordt er op een ander deel van die zolder de
aangevoerde kleding door een twee tal dames uitgezocht, gesorteerd en opgeslagen.
Dan zijn er natuurlijk ook nog de meubels die met grote regelmaat binnenkomen doordat er
verzoeken zijn, van zowel binnen als buiten Pernis, om b.v. na een overlijden of verhuizing het
huis leeg te maken. Soms is de aanvoer zo groot dat er voor opslag moet worden uitgeweken naar
en grote container op de Madroel. Deze container, welke door een gemeentelid gratis ter
beschikking wordt gesteld, moet dan voor de rommelmarkt/bazaar naar het plein bij Rehoboth
worden gebracht om leeg te kunnen maken.
Zo zijn er op de maandag, en wanneer nodig op meerdere dagen van de week, minstens zeven
personen actief om deze zaken te realiseren.
Niet alleen in het weekend van de jaarlijkse rommelmarkt/bazaar worden spullen verkocht maar
ook op de maandagochtend weten dorpsbewoners, en ook mensen van buiten Pernis, het plein bij
Rehoboth te vinden om iets van hun gading te kopen of te bestellen.
Tot zover deze 4e uitgave namens het College van Kerkrentmeesters, wordt vervolgd.
C. Hoogwerf.
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HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.G."Wees een zegen"
We hopen donderdag 5 mei weer bij elkaar te komen in de consistorie. Na de pauze krijgen we
van natuurmonumenten een mooie diaserie te zien over Noord-Nederland.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Jopie Jansen-van Bennekum.
Sociëteit voor ouderen
Woensdag 4 mei 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 1 mei
en 8 mei

Zondagsschool
Vertrek vanuit de kerkdienst (of inloop buurthuis 09.45 - 10.00 uur)

Maandag 9 mei

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Maandag 2 mei
en 9 mei

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

OVERIGE MEDEDELINGEN

Bedankje
Voor uw medeleven tijdens de ziekenhuisperiode van mijn vrouw en onze moeder
mevr. J. van Gemeren-Kruk onze hartelijke dank.
Fam. Van Gemeren.
Verjaardagsfonds
Afrekenen verjaardagsbusjes op maandag 2 mei tussen 19.00 en 20.00 uur bij
mevrouw Molendijk, Uiterdijk 169 en
mevrouw Koert, Burg. van Esstraat 205.
Opbrengst over de maanden januari en februari: € 232,25.
Hartelijk dank hiervoor!
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baza R ommelmarkt
vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus 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
Zelf brengen kan ook: ’s maandags van 9.00 tot 15.00 uur
Verkoop: iedere maandag tussen 9.00 en 15.00 uur

Spaart u mee met ons ?
Douwe Egbertsbonnen en Gouda’s Gloriezegels
Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen.
Inleveren bij:

Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165, tel.: 4160563
_______________________________________________________________________________
Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis
Kerkgebouw
Ring 1, tel: 472 27 59
Koster: dhr C. van der Stoep
tel: 416 44 33

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

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

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

Bovenzaal Rehoboth
tel: 416 36 49
Ozingastraat 73, 3195 SK Pernis
beheerder: mw. W.G. de Ronde-van der Toolen
tel: 416 50 17
College kerkrentmeesters
Bankrek.nr.: 3532.02.509
Postgiro: 63.27.27

Administratie collectebonnen
Bankrek.nr.: 3532.57.230

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

