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KERKDIENSTEN

Zondag 20 november 2011_- Laatste zondag kerkelijk jaar
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur : ds. E. van Rooijen te Bleiswijk
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. H.J. Verheij

_

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

Commissie van ontvangst: Marco van der Stoep / Robert van der Stoep
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. G. van Hilten
Oppasdienst : Manon Meijboom en Ineke Koert
Zondagsschool: Groep 1 - Christien Roobol
Groep 2 - Conny van Dijk en Janny Verheij
Zondag 27 november 2011 - 1e Advent
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. R. van der Leeden

Organist
dhr. W. Ketting
dhr. W. Ketting

Commissie van ontvangst: mevr. I. Koert-Wemelsfelder / mevr. T. van der Steen-den Ouden
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. L. Lodder
Oppasdienst : Miranda Koert en Connie Ruizeveld de Winter
Zondagsschool: Groep 1 - Siska Verheij
Groep 2 - Anneke Bruinse en Jolien Roobol

BIJBELROOSTER

zo
ma
di
wo
do
vr
za

20 november
21 november
22 november
23 november
24 november
25 november
26 november

Rechters 3:1-11
Rechters 3:12-31
Rechters 4:1-16
Rechters 4:17-5:8
Rechters 5:9-22
Rechters 5:23-31
Rechters 6:1-18

Wie zijn je vijanden?
Verlos-kunst
Sterke vrouw
Vastgepind
Heldinnendicht
De vijand geveld
Bange held

zo
ma
di
wo
do
vr
za

27 november
28 november
29 november
30 november
1 december
2 december
3 december

Rechters 6:19-32
Rechters 6:33-7:8
Rechters 7:9-22
Rechters 7:23-8:9
Rechters 8:10-27
Rechters 8:28-9:6
Rechters 9:7-21

Offer
Tekens
Gideonsbende
Wie krijgt de eer?
Geweld-daden
Onbeheerst
Fabel met moraal
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_

Meditatie
‘…laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens
nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven’.
Gen. 3:22b
Wie van u zou in dit ondermaanse eeuwig willen leven?
Wie van ons zou hier altijd willen blijven ?
Gesteld dat we met deze vraag de deuren van Pernis zouden langs gaan dan denk ik dat niemand
van u deze vraag met ‘ja, ik’ zou beantwoorden.
Want denk de consequenties daarvan eens even in: waarom zou je je bed nog uitkomen als je zeeën
van tijd zou hebben? Morgen, volgend jaar, over tien jaar kan het ook nog wel…eindeloze
verveling zou ons deel zijn!
En wat zou het met ons doen als al onze geliefden ten grave zouden worden gedragen en wij
alsmaar daarvan getuige zouden moeten zijn…?
En denk u eens in: na verloop van tijd zouden we erachter komen dat wat in de kranten verschijnt
in feite allemaal op hetzelfde neerkomt… Prediker zou ons steeds dierbaarder worden met zijn
‘alles is ijdelheid’ en ‘wat geweest is zal er ook weer zijn: er is niets nieuws onder de zon’. En last
but not least, hoe ouder we worden, hoe vaker we nu al ons hoofd schudden over al het kwaad wat
er onder de zon plaatsvindt, wanneer dat tot in eeuwigheid zou duren werd dat een ware kwelling,
de hel gelijk...
Het is daarom een ontstellend grote zegen dat God een engel als bewaker heeft gesteld om de
toegang tot de boom des levens te versperren (in dat verband zou u het boek van Simone de
Beauvoir eens moeten lezen: ‘Niemand is onsterfelijk’, waarin ze zo’n ‘blijvertje’ beschrijft!).
Al is de verjaging uit het paradijs een straf, de slagboom die neergelaten is voor de boom des
levens is een zegen!
Wie dus het altijddurende leven hier overdenkt, komt onherroepelijk tot de conclusie dat zoiets
voor ons in allerlei opzichten rampzalig zou zijn.
Je zou het je ergste vijand nog niet toewensen.
En in de praktijk van het pastoraat kom je over het algemeen maar weinig mensen tegen die, laten
we zeggen zo rond de honderd zitten, niet steeds meer gaan verlangen van dit leven verlost te
worden.
Tegelijkertijd als u en ik morgen van de dokter te horen krijgen dat onze dagen geteld zijn en ons
laatste uur binnenkort geslagen is, zijn we helemaal van de kaart van zo’n bericht.
Want we zouden graag nog wat willen blijven.
Als de dood een bus is en uw leven een halte op die lijn, dan zien we hem graag deze halte nog
even overslaan…
Een merkwaardige tegenstelling dus: eeuwig hier moeten zijn…, we moeten er niet aan denken, er
binnenkort niet meer zijn…, daar willen we ook niet aan denken.
Wat moet je hier nu mee? Welke conclusie moeten we nu uit deze tegenstrijdigheid trekken?
Misschien deze: dat dit leven, waarin we niet willen blijven en waaruit we tegelijkertijd niet willen
gaan, roept om iets anders.
Dit leven roept om een ander leven, een ander bestaan, bedreigd als het is van twee kanten: erin te
moeten blijven of eruit te moeten gaan.
De Bijbel geeft antwoord op die roepstem die van dit gebroken leven uitgaat. De Bijbel onthult ons
een ander bestaan en toont ons ook een ander leven. Kwalitatief anders!
In het groot, wanneer m.n. de Here Jezus spreekt over het Koninkrijk Gods -kwalitatief anders dan
onze koninkrijken!- en in het klein als Hij ons oproept tot Hem te gaan.
In Hem is dat kwalitatief andere leven zichtbaar geworden. De kwaliteit ervan wordt bepaald door
de band met de Vader: “Uit Mijzelf kan ik niets doen”, zegt Jezus meerdere malen.
Zijn kracht zit in de verbondenheid met Zijn Vader. Aan die verbondenheid geeft Hij ons deel door
Zijn Geest als we tot Hem komen. Dan leren ook wij Abba, Vader, zeggen.
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En dat is voldoende voor een totaal ander leven. Daardoor kan er geleefd worden in het hier en nu
en daardoor kan er ook gestorven worden. Want vriendschap met de Eeuwige is eeuwige
vriendschap, Hij laat niet varen de werken Zijner handen.
Want wat waren ook al weer Jezus’ laatste woorden: “Vader, in uw handen beveel ik Mijn geest”!
Dat typeerde heel Zijn leven in één zin en da’s ook de zin van ons leven, nu hier en straks in Zijn
Koninkrijk.

GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
Op 19 nov. Mevr. Y. van Veelen-Klaassen (Ring 101) en Mevr. G.A. van Hengel-Bravenboer
(Sagiusstr. 86).
Op 21 nov. Mevr. P.W. Mastenbroek-van der Burgh (Corneliahof 24).
Op 22 nov. Mevr. P.E. ’t Hart-Besterveld (Ring 125).
Op 25 nov. Dhr. W. ’t Hart (G.A. Soetemanweg 53d).
Op 27 nov. Dhr. L. Beijer sr. (Burg. van Esstr. 220).
Op 29 nov. Dhr. J. Meijboom (G.A. Soetemanweg 57f ).
Op 30 nov. Mevr. J. Verschoor-Ketting (G.A. Soetemanweg 44 ).
Op 1 dec. Mevr. J. Ruizeveld de Winter-Keemink (Pastoriedijk 394) en Dhr. P.J. Speelman
(Ozingastr. 15).
“Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht;
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht.
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last,
houdt moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast”
Gez. 427:7
Allen een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegebeden!
Jubilea
60 jaar samen, dat zijn Dhr. C. van den Berg en Mevr. K.J. van den Berg-Versluis op 21 november
(Vermaetweg 16).
Eveneens op 21 november zijn 25 jaar gehuwd Dhr. A.W. Rowaan en Mevr. M.J. Rowaan-van der
Kamp (Ring 97).
Op 24 november hopen Dhr. A.F. Langstraat en Mevr. A. Langstraat-van Bochove
(Vermaetweg 54) 40 jaar gehuwd te zijn.
Op 28 november zijn Dhr. P.J. Vink en Mevr. C.B. Vink-van Tielen (Vrijlandtstraat 72) 25 jaar
gehuwd.
Van harte en nog goede dagen/jaren!
‘Hij schenkt de levensadem, Hij geeft de levensgeest’ (Gez. 301:2a), dat mag tot verwondering en
dankbaarheid brengen!
Zieken
In het Maasstadziekenhuis: Mevr. G. Borst-Borst (Havenlicht 202) en Dhr. D. Berghout
(Burg. van Esstr. 227).
In het Ikazia: Mevr. van der Steen-Spruit (G.A. Soetemanweg 53h).
Wij wensen hen en die thuis ziek zijn Gods nabijheid en vertroosting toe (Wees niet bevreesd,
wormpje Jacob, volkje Israël, Ik help u, spreekt de Here, Uw Verlosser is de Heilige van Israël
(Jesaja 41:14 ).
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Verpleegtehuizen
Verpleeghuis Sonneburgh
Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam
Mevr. C.P. Dekker-Bouman

Verpleeghuis De Breede Vliet
Schakelweg 162, 3192 JP Hoogvliet
Dhr. P. Molendijk
Dhr. P.H. van Hengel

De Meeuwenhof
Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet
Dhr. P. van Rossen
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!
Bloemen
Op 6 november: mevrouw A. Koert - van der Pol, het Havenlicht kamer 12 en
de familie Meijboom, Burgemeester Verduijnstraat 24.
Op 13 november: mevrouw C. Kooy, Murraystraat 64 en
mevrouw A.A. den Otter - Riegman, G.A. Soetemanweg 55a.
Giften
Via Ds. Lavooij 1x €1, 2x €2, 2x €10, 2x €20 en 1x €50 voor de kerk!
En daarbij 1x €20 voor de instandhouding van de avonddiensten.
Alle gevers dank!
Bij de diensten
De laatste zondag van het kerkelijke jaar, 20 nov. a.s., staat voor de deur. We noemen de namen
van hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. We doen dat in de eredienst in verbondenheid
met elkaar en onder opzien naar de Heer van levenden en doden.
We delen op deze wijze in elkaars verdriet en we zoeken samen troost bij God.
Dat maakt deze dienst bijzonder en hartverwarmend.
In de avonddiensten zijn er andere voorgangers.
De week erop, de 1ste Advent, vieren we – inmiddels al een vaste traditie – het Heilig Avondmaal.
Dit Avondmaal staat in het teken van de verwachting van Gods Koninkrijk, nu we opnieuw mogen
gedenken dat de Koning ervan al gekomen is.
In de voorbereiding onderzoeken we onszelf of wij al bereid zijn dat Koninkrijk te ontvangen.
HVG-avond (17 nov.)
Ik hoop die avond iets te vertellen over de beweging van de Moderne Devotie, een beweging die
vanuit Nederland invloed heeft gehad in geheel Noordwest-Europa, m.n. in de 14e, 15e en 16e
eeuw. Je zou de moderne devoten voorlopers van de Reformatie mogen noemen.
In een korte filmdocumentaire zien en horen we ook iets van het leven van naar mijn idee de
Grootste Nederlander aller tijden - naar mijn idee dan -: Thomas à Kempis. Zijn boek “De
Navolging van Christus” is na de bijbel het meest vertaalde boek ter wereld!!! Na deze avond
snellen alle HVG-ers naar de boekwinkel om het aan te schaffen…
Bijbelkring
Op 23 nov. komen we weer bijeen in de consistorie rondom Hosea en gaan verder bij Hfst. 2:20.
We kijken met plezier terug op de drie gezamenlijke avonden met de Baptisten en tot nog toe heb
ik niemand gehoord die daar een lelijke infectie door heeft opgelopen (het zog. dopervirus).
Integendeel, het heeft ons allen zeer goed gedaan in verbondenheid de bijbel te lezen en niet te
vergeten vele liederen te zingen onder muzikale begeleiding van Ds. Wietse van der Hoek.
Senioren Alpha Cursus
In januari zal er voor 55-plussers een Alpha-cursus worden georganiseerd.
Kernwoorden daarin zijn: (her)ontdekking van het christelijk geloof en dat samen met anderen
beleven.
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In een twaalftal avonden/ochtenden/middagen, afhankelijk van de voorkeur van de deelnemers, zal
deze cursus worden gegeven en worden de hoofdzaken van het christelijk geloof gepresenteerd.
Voor verdere info kunt u terecht bij Mevr. Alie Bobeldijk, Uiterdijk 151, tel. 4381364.
Ten overvloede wijs ik u erop dat deze cursus geldt voor alle mensen, ongeacht hun kerkelijke of
onkerkelijke achtergrond.
A.D. bericht
Op 5 nov. verscheen er een bericht in het A.D. over een dominee uit ‘s-Gravenzande die aan zijn
kerkenraad had meegedeeld dat hij homoseksueel is. De man is (nog) getrouwd en heeft 5
kinderen. In het betreffende artikel vertelt hij de lange weg die hij bewandeld heeft in zijn leven
om met deze gevoelens om te gaan. Uiteindelijk heeft hij, in overleg vanzelfsprekend met zijn
vrouw, besloten uit ‘de kast te komen’, het zijn kinderen mee te delen en de buitenwereld, omdat
hij niet langer in de leugen kon leven. Vele gemeenteleden ondersteunen hem, de kerkenraad heeft
gemeend dat hij weg moet. Ik had het al eerder gehoord, maar nu dit artikel alles in de
openbaarheid brengt is het goed het ook hier te vermelden. Een indringend en aangrijpend relaas
van een predikant die tot de confessionele richting van onze kerk behoort. Al gaat hij dan weg uit
’s-Gravenzande, hij blijft wel predikant. Hoe er links en rechts wordt gereageerd laat zich raden:
verbijstering, ongeloof, verontwaardiging, maar ook begrip, meeleven en gebed.
Weerpraats
Oktober was een prachtmaand: hoge dag- en nachttemperaturen, zo’n 60 mm. regen en veel zon.
We noteerden zelfs 2 25-plussers en 4 20-plussers en 19 15-plussers. Van nachtvorst was nog geen
enkele sprake.
November is tot nog toe droog en begint nu wat frisser te worden, maar zolang de zon schijnt is
daar niets mis mee. De winterverwachting? Na nauwkeurig onderzoek rest ons deze verwachting:
het kan vriezen of dooien. Daar kunnen we het mee doen!
Gedicht
Een mooi herfstgedicht van de vroeg overleden Herman de Coninck, een Vlaams dichter.

Herfst
Herfst is de tijd van vermoeden, niet van weten.
Van tasten, niet van grijpen.Van eerst met mijn duim
het waas wegvagen van een purperen pruim
En van voelen en dàn pas eten.
Behalve de verbeelding van de handeling van het plukken van een herfstvrucht roept het ook de
gedachte op dat we in het herfsttij van ons leven leren (kunnen) aandachtiger en voorzichtiger te
leven, ook meer uit verwondering.
Pastorieklanken
Op dit moment zijn de pastorieklanken bepaaldelijk niet liefelijk en herderlijk: geen panfluit of
getokkel op een gitaar is te horen, maar een heus drumstel doet je op je stoel trillen.
Horen en zien vergaan ons als Stijn de drumstokjes op de trommels laat roffelen en als dan zijn
grote broer thuiskomt… doet hij het nog eens dunnetjes over…Komt u niet langs tussen 16.00 en
17.00, want naast het hondengeblaf -de hondenbandjesbatterijen zijn op!- komen nu ook andere
oorverdovende geluiden u tegemoet.
Wat die geluiden niet vermogen -dan deden ze tenminste nog iets positiefs- is dat zij de muggen
verjagen die het dit jaar m.n. op uw voorganger hebben gemunt. Ze kunnen zijn (besuikerde) bloed
wel drinken en zo rond een uur of 3.00 ’s nachts storten zij zich massaal op mij. Mijn vrouw laten
ze met rust, mij gunnen ze geen rust. Al weken loop ik ’s nachts te spoken met zalfjes die de jeuk
moeten verzachten (prik weg, after bite). Ik hoop nu toch snel op nachtvorsten die dit ongedierte
uitroeien…
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Terwijl ik toch zo gehoopt had dat door de vele fabrieken met hun uitstoot hier geen mug meer zou
gedijen, maar helaas…
Tenslotte, we kijken met grote vreugde en dankbaarheid terug op het jubileum dat we met u allen
hebben gevierd de 30ste oktober. Het was hartverwarmend en altijd als we de grote Bosatlas
openslaan om te kijken waar deze of gene van ons gezin nu uithangt ( zoals Sarah die onlangs in
Marokko bivakkeerde ), denk ik nog met dankbaarheid terug aan deze ochtend.
En inmiddels is ook de fiets aangeschaft, waarmee sommigen me al hebben “ontwaard” in en
vooral buiten Pernis. “Ontwaard” en niet gezien, want het gaat ‘vluggelings en in het voorbijgaan’
dat ik langsschiet en ik kan u nu al melden dat de tijd die nodig is met deze fiets in het Ikazia te
komen op 30 min. ligt! Maar dan moet je wel ‘boosten’ natuurlijk, de hoogste elektrische
ondersteuning.
Kortom, het is een feest hierop te mogen rijden en ja, nu wil m’n vrouw er ook één…
Wie weet als ze 25 jaar in het Havenlicht werkt…!
Voorlopig eerst maar es oefenen of ze haar man kan bijhouden, ze is tenslotte ruim drie jaar jonger
(en volgens sommigen zelfs z’n dochter…). Dat moet lukken, want ze krijgt veel meer nachtrust
dan ik door die muggen die mij nooit maar haar altijd links laten liggen…
Een hartelijke groet en nog erg bedankt voor de vele bloemstukjes, kaarten en andere attenties die
we hebben ontvangen.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Dinsdag

22 november Kerkenraad

Consistoriekamer

19.30 uur

Sing-inn
Op dinsdag 22 november houden we weer een sing-inn in gebouw Rehoboth. Om 10 uur staat de
koffie of thee voor u klaar, om 10.15 uur gaan we beginnen met het zingen. Wilt u uw liedboek en
de evangelische liedbundel meebrengen. U bent van harte welkom.
Namens de evangelisatiecommissie,
Diny Verheij

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengst collecten oktober 2011 __________________
2 - 10
€ 104,57
bonnen: € 79,60
9 - 10
€ 219,56
€ 80,80
16 - 10
€ 177,85
€ 74,60
23 – 10
€ 160,40
€ 78,70
30 – 10
€ 234,86
€ 82,90
€ 897,24 waarvan: 12x € 5,€ 396,60
Bonnen:
€ 396,60
5x € 10,TOTAAL
€ 1293,84
4x € 50,=======
Opbrengst offerblokken oktober 2011
€ 269,52
Bonnen:
€ 70,90
Totaal
€ 340,42
======
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DIACONIE

Heilig Avondmaal in Het Havenlicht
Op donderdag 1 december wordt er Heilig Avondmaal gehouden in Het Havenlicht.
Voorganger is ds. C.E. Lavooij en de collecte is bestemd voor de Voedselbank.
Wij bevelen deze collecte nu reeds van harte bij u aan. Aanvang van deze dienst is 14.30 uur.
Wij wensen u een goede maar bovenal gezegende dienst toe.
De Diaconie
Kerktelefoonuitzending
Donderdagavond 24 november tussen 19.00 en 20.00 uur is er een kerkradio uitzending.
Muziek van Johannes de Heer, psalmen en gezangen worden afgewisseld door gedichten.
U kunt ons beluisteren via het geluidskanaal van de - Hervormde Kerk -.
De uitzending is ook voor iedereen te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl.
Tijdens de uitzending kunt u bellen met 06-29217072.
Teun en Rien Roobol.
Overzicht diaconiecollecten oktober 2011
2 oktober
€ 250,34 (bestemd voor de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden)
9 oktober
€ 169,70
16 oktober
€ 252,72 (bestemd voor het Werelddiaconaat)
23 oktober
€ 195,77
30 oktober
€ 274,71
Ontvangen gift via dhr. B. Bijl € 15,00 voor de kerktelefoon.

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst
Verantwoording giften van de maanden oktober / november.
Ontvangen via Mevr. Van Kampen-Vermeer
1x €5,Mevr. Anja Buesink
1x € 5,Mevr. J. Boele
1x € 20,- ; 2x € 10,- en 2x €5,Zelf heb ik ontvangen
1x € 5,Alle gevers en geefsters ook deze keer weer hartelijk dank!
Aukje Koole

H.V.G. “Wees een zegen”
Op donderdag 17 november is er weer een verenigingsavond, onze gast deze avond is ds.Lavooy,
de volgende verenigingsavond is op donderdag 1 december.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Jopie Jansen-van Bennekum.

Sociëteit voor ouderen
Woensdag 23 november houden we weer onze ouderenmiddag in gebouw Rehoboth.
Aanvang 14.00 uur. U bent allemaal van harte welkom.
Namens de leidsters,
Janny Bosloper
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JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 20 november
en 27 november

Zondagsschool
Vertrek vanuit de kerkdienst

Maandag 21 november
en 28 november

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Maandag 21 november
en 28 november

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

Vrijdag 18 november
Vrijdag 2 december

Rock Solid
Waar moet ik het zoeken
Sintviering @ home

JVR
kelder Chris / Ring 181

Beste PVA-belangstellenden,
Zoals iedereen wel weet is Sinterklaas weer (bijna) in het land. Omdat Sinterklaas het altijd druk
heeft, is hij voor 5 december al druk bezig met het plannen van zijn bezoekjes op die dag. Wilt u er
zeker van zijn dat Sinterklaas met zijn Pieten bij u langs komt, reserveer dan snel een bezoekje
(mogelijk vanaf 19.00uur).
De Sint komt ongeveer een half uur en vraagt daarvoor een bedrag van minimaal € 20,-.
Dit bedrag komt geheel ten goede aan Pernis voor Afrika.
Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met:
Marleen den Ouden. Tel: 06-52460842 (tussen 16.30 uur en 21.00 uur).
E-mail: marleendouden@hotmail.com
Tevens duurt het ook niet meer zo heel lang voordat het kerst is.
Voor veel mensen betekent dit dat er weer heel wat kerstkaarten geschreven moeten worden.
Net als vorig jaar kunt u uw kerstkaarten, met bestemming Pernis, laten bezorgen door Pernis voor
Afrika. U kunt uw kerstkaarten inleveren in de ton in de kerk (vanaf zondag 4 december).
Voor de bezorging vragen wij een bijdrage, waarvan u de hoogte zelf bepaalt. Deze bijdrage kunt u
inleveren in een envelop, samen met de kaarten.
De kaarten zullen worden bezorgd op vrijdag 16 december.
U zult misschien ook benieuwd zijn naar de opbrengst van de appeltaartenactie? Wij kunnen u
vertellen dat deze actie een bedrag van ruim €1645,- heeft opgeleverd. Een prachtig bedrag!
Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om een aantal mensen in het bijzonder te
bedanken. Bert Fieten voor het leveren van de appels tegen inkoopprijs en Bakker Dekker voor het
sponsoren van het deeg, het bestellen van alle benodigde materialen en het beschikbaar stellen van
de ovens. Hartelijk dank hiervoor!
Uiteraard willen wij ook iedereen bedanken voor het snijden van de appelstukjes, het maken van
de taartjes ’s nachts en het bezorgen ervan de volgende dag.
Tenslotte natuurlijk een bedankje aan iedereen die een appeltaartje heeft gekocht, wij hopen dat ze
u gesmaakt heeft!
Een vriendelijke groet namens PVA,
Bert van der Stoep, Anneke Louwen, Marleen den Ouden, Robert van der Stoep & Christine Hout.
Pernis voor Afrika is een onderdeel van de Jeugddiaconie o.l.v. Bert van der Stoep
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OVERIGE MEDEDELINGEN

*** Bedankjes ***
Een ieder heel hartelijk bedankt voor attenties en medeleven tijdens onze jubilea.
Fam. Van Gemeren
***
Beste mensen,
Het was iedere dag weer een verrassing wanneer de zuster in het ziekenhuis en daarna de postbode
thuis mij een stapeltje kaarten bezorgde.
Hartelijk dank voor al die post met bemoedigende, hoopvolle woorden.
Het heeft mij goed gedaan en steunt mij om in vertrouwen met Gods hulp verder te gaan.
Ook voor alle felicitaties in verband met Henny’s verjaardag onze dank.
Met een hartelijke groet,
Henny en Coby Berghout, Ring 233
Overzicht collecten avonddiensten oktober 2011
2 oktober
€ 86,05
16 oktober
€ 91,25
23 oktober
€ 101,54
30 oktober
€ 91,60
VERG-EET-CAFÉ PERNIS
Uitnodiging voor:
• Mantelzorgers met of zonder degene waar voor wordt gezorgd
• Belangstellenden,werkenden in de zorg die geïnformeerd willen worden over de
(on)mogelijkheden van iemand die lijdt aan de gevolgen van Dementie.
Als uw partner of degene waar u voor zorgt verschijnselen krijgt die met dementie te maken
hebben wilt u hierover breed geïnformeerd worden. Het Vergeetcafé zoals dat in Pernis
georganiseerd wordt geeft hiertoe de mogelijkheden. Vier keer per jaar proberen we u voorlichting
te geven waar u belang bij heeft, steeds met een ander onderwerp.
Donderdag 24 november 2011 willen we u kennis laten maken met het werk van:
Ruud Dirkse van Anders Zorgen
Ruud is schrijver van het populaire boek: “HAD IK HET MAAR GEWETEN”.
Dit boek is een praktische handleiding voor familieleden, mantelzorgers, professionele
zorgverleners en anderen die omgaan met iemand met dementie.
Onderwerpen die Ruud o.a. gaat bespreken:
o Gedragsveranderingen bij dementie
o Tips rond communicatie
o Hulpmiddelen en woningaanpassingen
o Hoe blijft u als mantelzorger op de been
De bijeenkomst is heel praktisch. U kunt al uw vragen stellen.
Datum:
Tijd:
Locatie:
Wat:

donderdag 24 november 2011
17.00 uur tot 19.00 uur.
Woonzorgcentrum Het Havenlicht
Velsenaerstraat 4 3195 RP Pernis
Informatie en vragen van u bespreken door Ruud Dirkse

Inloop vanaf 16.30 uur en om ongeveer 18.00 uur staat er voor u een kopje soep en een broodje
gereed.
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Voor informatie over het vergeetcafé kunt u contact opnemen met de locatiemanager van het
Havenlicht; Ineke van Twillert 010 – 263 18 88 of met Anneke van der Schee coördinator
Steunpunt Mantelzorg. 010 – 472 28 09
Email: i.van.twillert@sonneburgh.nl of a.vanderschee@welzijnhoogvliet.nl
Van te voren opgeven is noodzakelijk i.v.m. de maaltijd.
Doet u dit s.v.p. voor 21 november bij één van de telefoonnummers of per mail.

Bazaa R ommelmarkt
Ook in 2012 wordt er weer een Bazaar / Rommelmarkt gehouden
Heeft u iets voor de bazaar / rommelmarkt en/of goede bruikbare kleding,
dan kunt u contact opnemen met:
Dhr. C. v.d. Berg
tel.: 4384130
Dhr. B. van Dijk
tel.: 4163319
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

_______________________________________________________________________________
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. 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
www.thuiszorgrotterdam.nl
Klantenservice (010) 282 60 00
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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