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Meditatie
“Het beste voornemen”
(1 Korinthe 2:2)
Ooit begaven boswachters zich na een felle bosbrand naar het gebied om de schade op te nemen.
Eén van hen vond toen in het in de as gelegde bos een vogel die niet meer was dan een verkoold,
versteend geraamte dat ineengedoken zat onder wat nog over was van een boom. Toen hij met een
stokje tegen de vogel aanporde trippelde er drie kuikentjes onder de vleugels van hun dode moeder
vandaan.
Kennelijk was de vogel op haar plaats gebleven toen de vuurgloed kwam en vrijwillig gestorven,
waardoor haar jongskens onder de bescherming van haar vleugels in leven waren gebleven.
Een eenvoudig, maar helder beeld van wat de Here Jezus op het kruis voor ons gedaan heeft: Hem
trof de vuurgloed van het oordeel over de zonde, opdat wij schuilend onder Zijn kruis behoud en
leven zouden vinden!
Paulus schrijft aan de Korinthiërs:…want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten
dan Jezus Christus en dien gekruisigd…
Dat te weten en te laten weten is waar het bij de verkondiging van het Paasevangelie om gaat!
Dat mogen wij week aan week elkaar laten weten vanuit de veelkleurigheid van de Schrift.
Bijvoorbeeld vanuit de nacht die voorafging aan de Exodus uit Egypte: ooit moesten de Israëlieten
een lam nemen en het bloed ervan op de deurposten aanbrengen, zodat de doodsengel die deur zou
passeren (Passover, zeggen de Engelsen als ze het over Pasen hebben!).
Achter het bloed was een schuilplaats tegen de dood, die dan zou passeren.
Als Jezus tijdens het nachtmaal op het Paschafeest in Jeruzalem de beker neemt en zegt: Dit is
Mijn bloed, dan legt Hij die gebeurtenis van toen uit als betrekking hebbend op Hem.
Bij het lam Gods, dat de zonden van de wereld draagt, vinden wij uitkomsten tegen de dood!
En voor mensen die dagelijks hun broosheid en kwetsbaarheid ervaren - en hoe bedreigd is ons
leven niet, wij weten ’s morgens niet of wij er ’s avonds nog zijn en vice versa - en hoe licht
ontvlambaar zijn wij niet voor het kwade en de zonde, is deze verkondiging uitermate goed
nieuws.
Wij leven niet langer ten dode, wij hopen onze zonde niet op tegen de dag van de toorn, maar
Jezus is de vuurhaard ingegaan en heeft Zichzelf geofferd om de zonden te verzoenen en de dood
die daar het gevolg van is te ondergaan, opdat wij die opofferende liefde zien en geloven.
Toen Jezus ten derde dage opstond uit het graf, zette de Here God als het ware Zijn handtekening
onder het kruis, als zette Hij een dikke streep onder de liefde die daar voor ons zichtbaar werd.
Opdat wij nu voornemens zijn – om net als Paulus – hiervan te getuigen door slagvaardig het
leven ter hand nemen, omdat ‘de dood van de Dood in de dood van Christus’ heeft
plaatsgevonden!

Ds. C.E. Lavooij
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KERKDIENSTEN

Zondag 1 april 2012 - 7e Lijdenszondag
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij
18.30 uur : Kandidaat ir. drs. A. Molenaar te Rotterdam
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. H.J. Verheij

______________________________

Organist
dhr. A. Stortenbeker
dhr. W. van der Hoek

Commissie van ontvangst: mevr. T. van der Steen-den Ouden / mevr. C. Vink-van Tielen
Collecte
: KerkinActie (totale werk) / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. D.J. Verheij
Oppasdienst : Janny van Wingerden en Vera Groeneweg
Zondagsschool: Groep 1 - Jolien Roobol
Groep 2 - Conny van Dijk en Anneke Bruinse
Donderdag 5 april 2012 - Witte donderdag
______________________________________
19.00 uur: ds. C.E. Lavooij - Viering Heilig Avondmaal
Ouderling van dienst en afkondiging
dhr. B. Koert

Organist
dhr. A. den Ouden

Commissie van ontvangst: mevr. N. Bootsma-van Wijngaarden / dhr. S. Bootsma
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. B. van Dijk
Vrijdag 6 april 2012 - Goede Vrijdag
19.00 uur: ds. C.E. Lavooij

__________________________________________

Ouderling van dienst en afkondiging
dhr. B. Ruizeveld de Winter

Organist
dhr. W. Ketting

Commissie van ontvangst: mevr. N. Lavooij-van Dijk / dhr. R. van der Leeden
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr H.M. Kruithof
Zondag 8 april 2012 - Pasen
____________________________
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Gezinsdienst (samenzang vanaf 9.20 uur)
18.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Zangdienst
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : mevr. P. Boekholt-Rep
Avonddienst : dhr. H.J. Verheij

Organist
dhr. W. Ketting
nog niet bekend

Commissie van ontvangst: dhr. A.A. van der Kuil / dhr. G.C. Vogel
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Deurcollecte : Fonds Inwendige Zending
Kerkauto
: dhr. H.J. Verheij
Oppasdienst : Anke Keemink en Aukje Koole
Zondagsschool: Groep 1 - Siska Verheij
Groep 2 - Janny Verheij en Jannette Molendijk
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BIJBELROOSTER

zo
ma
di
wo
do
vr
za

1 april
2 april
3 april
4 april
5 april
6 april
7 april

zo
ma
di
wo
do
vr
za

8 april
9 april
10 april
11 april
12 april
13 april
14 april

Psalm 24
Johannes 12:20-36
Johannes 12:37-50
Ezechiël 34:1-16
Johannes 13:1-38
Johannes 18:1-19:30
Johannes 19:31-42

Koninklijke intocht
Een donderslag bij heldere hemel?
Geloof in de Zoon en de Vader
Wie is de goede herder?
Zichtbare liefde
Cruciaal
Voorbereiding

Johannes 20:1-18
Ezechiël 34:17-31
Ezechiël 35:1-15
Ezechiël 36:1-15
Ezechiël 36:16-32
Ezechiël 36:33-38
Ezechiël 37:1-14

Vasthouden en loslaten
Herderlijke zorg
Bergrede
Opbloei
Terugkeer en inkeer
Paradijsbelofte
Nieuw leven

GEMEENTEBERICHTEN

Overleden
Op donderdag 15 maart is in de Breede Vliet overleden Piet Molendijk. Op dinsdag 20 maart is hij
na een bijeenkomst in de aula op de begraafplaats van Pernis ter aarde besteld. Piet is 79 jaar oud
geworden.
In memoriam mevrouw M. Malipaard-Daane
Op zondag 18 maart 2012 is overleden mevrouw Maatje Malipaard-Daane, in de leeftijd van 88
jaar. Mevrouw Malipaard was de echtgenote van onze bijstand in het pastoraat de heer M.C.
Malipaard. Zij waren aan onze gemeente verbonden van 1980 tot en met 1984. Wij denken met
dankbaarheid aan deze periode terug. Mevrouw Malipaard was, naast haar man, heel actief in het
gemeentewerk. Ze stond haar man ook bij in het pastoraat en was bestuurslid van de
vrouwenvereniging. Zij was oprecht iemand die je een Christenvrouw mocht noemen.
Mevrouw Malipaard is geboren op 25 februari 1924 in Sint Laurens, een klein plaatsje bij
Middelburg. De familie kwam na enige omzwervingen in Haamstede te wonen waar zij haar latere
man leerde kennen. Na hun huwelijk in 1946 werden tussen 1948 en 1957 de vier kinderen
geboren. Doordat haar man in de avonduren de studie theologie volgde moest zij voor een groot
gedeelte de opvoeding van de kinderen voor haar rekening nemen. Ze was een sterke warme
persoonlijkheid, betrokken bij de familie maar ook bij andere mensen om haar heen. Met liefde
nam ze de zorg op zich van ouders en schoonouders. Haar man werd geestelijk verzorger van de
arbeiders bij de Deltawerken, waardoor hij vaak van huis was. Vervolgens volgden, door het
pastorale werk van haar man in andere plaatsen, verhuizingen naar Zierikzee, RotterdamIJsselmonde, Moerdijk, Alblasserdam en tenslotte Pernis. Bij het afscheid van onze gemeente, eind
1984, is Ds. Malipaard met emeritaat gegaan en zijn zij in Haamstede gaan wonen. Lang hebben
zij daar niet van kunnen genieten. Op 12 mei 1989 is Ds. Malipaard overleden. Mevrouw
Malipaard heeft daar veel verdriet van gehad maar het tekent haar hoe zij daarna verder is gegaan,
ook in het kerkelijk werk. Zij is nog ouderling geweest in Burgh Haamstede. In 1993 is zij
verhuisd naar Leiden, waar haar dochter woont. Ze onderhield de familiebanden ook vanuit Leiden
trouw, evenals de kontakten die zij buiten de familie had opgebouwd.
Doordat haar hart verzwakt was werd het duidelijk dat er een eind aan haar leven kwam. Er werd
besloten dat ze naar een hospice overgebracht zou worden maar uiteindelijk hoefde dat niet meer.
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Aan haar dochter vroeg ze in de laatste week om het briefje mee te brengen wat thuis in de oude
Bijbel lag. Dat briefje bevatte het verhaal van de baas en zijn hond. Dat verhaal wilde ze graag nog
eens lezen. Ds. Malipaard heeft het in een preek in onze gemeente ook eens verteld, ik geef het
verhaal in het kort graag nog eens aan u door.
Er was een man bij de dokter die een ernstige ziekte had waaraan hij zou overlijden. “Dokter”,
vroeg hij, “wat is de dood?” “Ik weet het niet” zei de dokter. “Maar u moet het toch weten”, zei
de man, “u bent toch Christen?” “Ik zal je wat laten zien” zei de dokter, “in de gang ligt mijn
hond. Die is nog nooit in de spreekkamer geweest, want daar mag hij niet komen”. De dokter zette
de deur naar de gang open en riep zijn hond. De hond kwam aarzelend aan maar durfde de
spreekkamer niet binnen te komen. Toen de dokter hem nogmaals riep sprong hij op de dokter af
en sprong tegen hem op. “Hebt u het begrepen?”, vroeg de dokter. “Nee” zei de patiënt.”
Sterven”, zei de dokter, “is ook komen in een ruimte die ik nog niet ken, in de ruimte van God. Ik
ben er nog nooit geweest, maar één ding weet ik zeker: mijn baas is daar! En zoals ik mijn God
ken, weet ik zeker dat hij mij nooit zal afwijzen maar in zijn liefde zal opnemen.”
In het licht van dit verhaal mogen wij dankbaar gedenken wat Ds. en mevrouw Malipaard ook voor
onze gemeente hebben mogen betekenen.
Leen Meijboom
Jarigen
Op 31 maart Mevr. B. Keemink-Nieuwpoort (G.A. Soetemanweg 63).
Op 2 april Dhr. P. Lodder (Madroelstr. 77).
Op 5 april Dhr. D. Padmos (Ring 127).
Op 7 april Dhr. A. den Arend (Vermaetweg 50).
Op 11 april Dhr. W.A. Rowaan (Havenlicht 107) en Dhr. T.M.Borst (Havenlicht 202).
Allen van harte, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegebeden!
Zing mijn tong, bezing het teken
van de zege in de strijd
’t Vaandel dat de Heer zal steken
is het kruis waaraan Hij lijdt
Hij die ’t daglicht aan doet breken
heeft ten offer zich gewijd.
Gez. 186:1
Bloemen
Op 19 maart: Mevr. Van den Berg-van Os (Havenlicht 308) en
Dhr. D. Berkhout, Uiterdijk 165.
Op 26 maart: Mevr. Kerkhof-Kouwenhoven (Havenlicht 203) en
Mevr. Hordijk-Arnoldis (Corneliahof 21).
Zieken
In het Ikazia: Dhr. C. van der Kemp (Burg. van Esstraat 97).
In de Daniël de Hoed: Mevr. Van Zanten-Koster (Schout Eeuwoutstraat 62).
Hen en die thuis ziek zijn wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!
Verpleegtehuizen
Verpleeghuis Sonneburgh
Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam
Mevr. C.P. Dekker-Bouman
Mevr. A. van der Steen-Spruijt
Mevr. L. van der Stoep-Haak

“Westerstein”
Puitstraat 101, 3192 SH Hoogvliet
Mevr. J. van Gemeren-Kruk
Careyn Zes Rozen
Rozenlaan 9/13a, 3202 KC Spijkenisse
Dhr. T.E. Meijer

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!
5

Giften
Via Ds. Lavooij 3x 20 euro!
Alle gevers hartelijk dank!
Bij de diensten
Als het op 1 april Palmpasen is staan we weer aan het begin van de Goede, Stille of Heilige week
die eindigt op de dag van de Opstanding de 8ste april, ook wel de dag der Eerstelingen genoemd,
naar het eerste offer van de gerste-oogst.
Zo is Jezus de Eersteling die opgestaan is uit de doden en vormt Hij het begin van de oogst die
volgt. Het was gebruik dat met dat eerstelingoffer ook gezwaaid werd door de priester over de
velden als bede dat er een grote oogst zou mogen komen.
Zo mogen wij als getuige van de Opgestane de dodenakker van wereld toewuiven die eens tot
leven zal worden gebracht.
De folder die bij u en op alle deurmatten van Pernis zal liggen op zaterdag 31 maart zal alle tijden
en plaatsen van de diensten in die week aangeven. We hopen dat u mede door diensten deze week
ook zal stilstaan bij de dingen die onder ons hun beslag gekregen hebben.
Wel nog enkele bijzonderheden over deze diensten die niet op de folder staan.
In de eerste plaats vinden er maandag, dinsdag en woensdag interkerkelijke diensten - de
zogeheten vespers - plaats, die een half uur duren (van 19.30 – 20.00 uur).
Op donderdag zal er bij ons de viering zijn van het Heilig Avondmaal, parallel aan de avond voor
Golgotha. Op Goede Vrijdag staat de kerk weer open voor allen die verlangen te schuilen onder
het kruis, waaraan de Here Jezus hing.
Voorafgaand daaraan zal er in Rehoboth een brood (met soep) maaltijd zijn voor allen die dit jaar
hebben meegedaan met een kring. Ik noem de mensen van de Groeigroep, de Bijbelkring, de
belijdeniscatechese, Reflex, de boekenkring, alsmede de leiding en de kinderen van de
zondagsschool en Rock Solid.
Op de zondagsbrief zal een strookje staan, waarop u zich kunt inschrijven voor deze maaltijd die
om 17.30 uur begint en tot 18.30 uur duurt, zodat we daarna gezamenlijk de dienst van Goede
Vrijdag kunnen meemaken.
Dan wijs ik nog op zaterdagavond 7 april, waar de interkerkelijke gebedskring om 19.30 uur
samenkomt in onze consistorie (zie ook verder in deze kerkklanken).
Tenslotte de zangdienst op zondagavond.
Traditioneel houden we op de Eerste Paasdag ’s avonds de zangdienst. Die avond zal er geen
preek of overweging zijn! Alleen de liederen worden aan elkaar gesproken. Het koor dat die
avond zingt is een voortreffelijk koor, want het bestaat uit u en mij! Maar de voortreffelijkheid
ervan is wel afhankelijk van de opkomst van dit koor!
Hoe groter, hoe welluidender.
Willen deze zangdiensten toekomst hebben, moeten er zoveel mogelijk koorleden aanwezig zijn.
We hopen bij leven en welzijn op uw aller komst!!
Bidden voor en met de zieken
Onlangs bij de interkerkelijke Alpha-cursus voor 55-plussers mocht ik een inleiding verzorgen. Na
afloop van die inleiding kwam er iemand die ziek was naar voren en stonden wij als geloofsgenoten om deze zieke heen om ervoor te bidden en die te zegenen. Daarna kwam iemand naar
voren die voor een moeilijke opgave stond en daar gebed voor wilde. Wij vormden een kring en
baden. Wat een troost en kracht gaat daarvan uit! Voor zowel de zieke en degene die voor die
zware taak stond, alsook voor ons die daarom heen stonden.
Het deed mij sterk denken aan wat ooit de apostel Paulus meemaakte (zie Hand. 14:20): een
gestenigde Paulus werd voor dood de stad uitgesleept, maar ‘toen de discipelen hem omringden
stond hij op en ging de stad in’.
Wat een kring van vrienden die voor je bidden al niet teweeg kan brengen.
Het is goed dat ieder hiervan op de hoogte is en dat, mocht u prijs stellen op een dergelijk gebed, u
óf naar de interkerkelijke gebedskring mag komen óf wanneer dat niet mogelijk zou zijn, contact
met mij opneemt, zodat ik met enkele anderen naar u toe kom!
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Ook kreeg ik onlangs een orde van dienst van iemand, waarbij een zieke gezalfd werd naar wat we
in de brief aan Jacobus lezen dat er bij ziekte de lijder eraan dit de oudste meldt en dat hij komt om
voor die zieke te bidden en hem of haar met olie te zalven.
De olie, aangebracht op het voorhoofd en op de handen, is een teken van de Heilige Geest en door
het gelovige gebed zal de lijder gezond worden, zegt Jacobus.
Gezond in de zin van geheeld, heling ontvangen en dat is als het geen genezing is in de medische
zin van het woord, wel nieuwe moed krijgen om tegen de ziekte te strijden of troost de ziekte te
kunnen dragen.
Wij lezen hierover in Jacobus 5:14 en ik raad u aan dit gedeelte eens te lezen, zodat ik de volgende
keer ook een deel van die liturgie waarbij die zalving plaatsvond publiceer.
Opdat de dienst van heling en voorbede, die zo belangrijk was voor de vroege kerk en ook een deel
van haar groei verklaart vandaag weer ingang mag vinden bij ons die soms eenzijdig onze
genezing alleen maar de behandelend arts verwachten, maar niet meer van het gebed van de
gemeente.
Agenda
Op 11 april zal de bijbelkring zijn die op 22 maart niet doorging.
We lezen dan Hfst. 8 uit de profetie van Hosea.
De vorige keer hadden we zo’n goede avond over Hfst. 7, dat ik diezelfde zondagavond over dit
gedeelte ook gepreekt heb.
Zo komt van het één het ánder!
Gedicht

Leven uit de dood
Pasen, omgekeerde orde,
scharnier in de tijd,
uit de dood kiemt worden
en lachen mag nu wie schreit –
Er zijn voor dit lied geen woorden
groot genoeg en toch niet te groot,
zo nieuw als wel hiertoe behoorden,
het zijn nog maar woorden voor nood.
Maar zo als dat wonder gebeurde
ondanks de staat van beleg,
daar een engel de zegels scheurde,
zó lopen zij toch uit mij weg.
Want het graf van mijn hart zo duister,
met verbazing kijk ik er in
en ik moet het vertellen,luister,
ik zie er een vruchtboom in,
die wortels heeft van beloven
en een stam van Jezus leeft;
ik kan het haast niet geloven:
ik zie dat hij bloesem heeft.
Inge Lievaart
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Met Pasen wordt de wereld op z’n kop gezet, het is de grootste stille revolutie die ooit in de
geschiedenis heeft plaatsgevonden. Daarom schieten woorden tekort en moeten we er toch over
spreken (we kunnen het niet laten), omdat het graf van ons gesloten en vergankelijk hart een
vruchtboom ontvangen heeft, die Jezus leeft heet!
Zie ook dat woordspel van ‘die wortels heeft van beloven’ (voor het weet lees je wortels van
‘boven’!)! Kortom, hier verraadt zich de goede dichter (es) die Inge Lievaart is.
Pastorieklanken
Slobeendjes.
Niet lang geleden werd mijn oog getroffen door een aantal eendjes die zwommen in een geultje
van water dat in het gras ontstaan was. Merkwaardig, dacht ik, dat zij nu uitgerekend hierin
zwemmen, 1 meter lang en 30 cm. breed en in de naburige vijver niet neerplonzen en ruimere
baantjes trekken. Het lijkt de gemeente wel, dacht ik, die zo vaak in z’n eigen kleine kringetje
rondzwemt van gewoonte en traditie en de ervaring van anderen in diezelfde wereldkerk maar zo
weinig meeneemt. We houden vaak onze maniertjes voor de beste en blijven wars voor de
ervaringen van andere gemeenten. Zelfs als we zien op sterk groeiende gemeenten, verklaren we
dat weg als een tijdelijke opleving of een hype die komt en gaat als de wind. Zo drijven vele
gemeenten rond in de kleine geultjes van eigen gelijk en zelfbehagen en weigeren ook maar een
blik te werpen in die grote vijver waar zovele ervaringen in liggen opgetast. En dan bedoel ik niet
alleen en zelfs niet in de eerste plaats allerlei nieuwe vormen. Maar ik doel op inhouden: de ruimte
voor de Heilige Geest bijvoorbeeld. Mag en kan die waaien waarheen die wil in ons leven? Is die
bede werkelijkheid in ons: “Uw wil geschiedde” of dat voor- of tegenspoed betekent, gezondheid
of ziekte? Kan de opgestane Christus ook werkelijk ons het leven geven dat in en uit Hem is of
lijden we liever ons eigen leventje zoals we dat tot nog toe geleefd hebben, gericht op behoud van
onszelf, ons comfort en onze rust? Heeft de gekruisigde Christus ook een kruis door onze zonden
mogen zetten of zetten we ze na Golgotha gewoon voort, alsof er niets aan te doen is en het nu
eenmaal onze aard is dat we zij zoals we zijn? Zijn we er op gericht ons dagelijks door de Vader te
laten verrassen of doen we er alles aan ons leven zo goed mogelijk af te schermen en dicht te
timmeren met onze dingen?
Hoe lijken we soms op die eendjes die de grote vijver van Gods beloften en mogelijkheden laten
liggen en de voorkeur geven aan het smalle geultje van ons gedoetje en bedoeninkje?
Slobeendjes zijn we dan, die bij voorkeur in stilstaand water hun voedsel zoeken!
Ook buiten de kerk zwemmen er veel van zulke rond…
Dit heb ik bij mijzelve overdacht toen ik op de fiets van Pernis naar het Maasstad-ziekenhuis reed.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Dinsdag

10 april

Kerkenraad

Consistoriekamer

19.30 uur

Fonds Inwendige Zending
Op Eerste Paasdag, zondag 8 april, wordt na afloop van beide diensten weer een deurcollecte
gehouden voor het Fonds Inwendige Zending. Nu reeds van harte aanbevolen.
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Paascollecte
Binnenkort komt de Paascollecte er weer aan. In de periode van 7 april t/m 20 april wordt deze
jaarlijkse collecte weer door ons college van kerkrentmeesters gehouden. Deze collecte, waarvoor
u een folder en een envelop in uw brievenbus krijgt, is een huiscollecte. De opbrengst van deze
collecte is voor onze eigen kerkelijke gemeente. Zoals u inmiddels weet zijn deze collectes
onontbeerlijk voor ons kerkenwerk. Wij hopen dan wederom op uw warme ondersteuning.
Als college van kerkrentmeesters vragen wij dan ook uw (financiële) medewerking voor deze
huiscollecte.
Namen het college van kerkrentmeesters,
de penningmeester,
J. Sekeris.
Solidariteitskas (voorheen generale kas)
Binnenkort zullen wij de rekening weer moeten betalen voor de Solidariteitskas 2012.
De bijdrage die wordt gevraagd bedraagt € 10,-- waarvan € 5,-- in onze gemeente blijft. De andere
€ 5,-- gaat naar de landelijke kas. Daaruit worden de bedragen betaald aan o.a. kerkelijke
gemeenten die het even niet redden of het buitengewoon moeilijk hebben.
Uw college van kerkrentmeesters is gehouden € 5,-- af te dragen voor alle belijdende leden. Als
een belijdend lid niet bijdraagt, dan moet de kerkrentmeesters toch € 5,-- betalen.
Wij verzoeken u dan ook nadrukkelijk uw bijdrage te storten op bankrekeningnummer
3532.02.509 t.n.v. Herv. Gemeente Pernis of op gironummer 632727 t.n.v. Herv. Gemeente Pernis
o.v.v. solidariteitskas 2012.
Namens het college van Kerkrentmeesters,
de penningmeester,
J. Sekeris.

DIACONIE

Collecte Kerk in Actie 1 April 2012
Stel je voor dat je je als kind elke dag afvraagt of er wel eten op tafel komt. Of stel je voor dat
je vader regelmatig zijn woede op jou afreageert. Je zou waarschijnlijk de straat op gaan. Op
zoek naar eten. Op zoek naar een beter leven. Veel kinderen in de hoofdstad van Uganda doen
dit ook. Maar wat voor goeds brengt een leven op straat? De Ugandese organisatie KAYDA
vangt deze thuisloze kinderen op. Ze kunnen bij KAYDA slapen, krijgen te eten en gaan naar
school. En dit alles in een liefdevolle omgeving. Ineens is hun leven niet meer kansloos, maar vol
nieuwe mogelijkheden. We vragen uw bijdrage op deze laatste zondag in de 40dagentijd voor het
werk van KAYDA in Uganda. Van harte aanbevolen!
Collecte Heilig Avondmaal (Witte Donderdag)
De Rudolphstichting
Elk kind heeft recht op een inspirerende en veilige leefomgeving om op te groeien tot een
gelukkige en evenwichtige volwassene. De Rudolphstichting zet zich in voor kinderen en
jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is.
De Rudolphstichting bevordert de ontwikkelingsmogelijkheden van uit huis geplaatste
kinderen door hen een thuis te bieden in een zo normaal mogelijke, vitale omgeving.
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Om dat te realiseren werkt de Rudolphstichting aan opvangmogelijkheden in gezinsvormen
en het ondersteunen en onderhouden van Jeugddorp De Glind.
De jarenlange geschiedenis biedt de Rudolphstichting een bron van kennis en ervaring om
vernieuwende zorgprojecten te starten en op te bouwen. Hierin heeft de Rudolphstichting een introducerende en stimulerende rol en werkt altijd samen met uitvoerende jeugdzorgpartners. De diaconie beveelt de collecte van harte aan.

Heilig Avondmaal in Het Havenlicht
Op Goede Vrijdag 6 april zal er Heilig Avondmaal gehouden worden in Het Havenlicht.
Voorganger is ds. C.E. Lavooij en de dienst begint om 14.30 uur.
De collecte in deze dienst is bestemd voor de Rudolphstichting. Wij bevelen deze collecte nu reeds
van harte bij u aan.
Wij hopen op een goede maar bovenal gezegende dienst met elkaar.
De diaconie

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst
Verantwoording giften van de maand maart.
Ontvangen via mevrouw Besterveld
Willy den Ouden
mevrouw J.Boele
mevrouw C.de Ruiter- e Jong
Janny van Wingerden
Ook deze keer weer hartelijk dank!
Aukje Koole

€5,€5,3 x €5,- en 1 x €2,€2,€5,-

H.V.G. “Wees een zegen”
Op woensdag 28 maart vieren we ons jaarfeest in de benedenzaal van Rehoboth,
aanvang 17.00 uur.
De volgende verenigingsavond is op donderdag 19 april in de consistorie.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Jopie Jansen-van Bennekum

Sociëteit voor ouderen
Woensdag 4 april houden we weer onze ouderenmiddag in de JVR, ingang Burg. van Esstraat 46.
Aanvang 14.00 uur. U bent allemaal van harte welkom.
Namens de leidsters,
Janny Bosloper
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JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 1 april
en 8 april

Zondagsschool
Vertrek vanuit de kerkdienst

Maandag 2 april

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Maandag 2 april

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

Zondag 1 april

Reflex
De Heuvel 19.00-20.30 uur (inloop 18.45uur, napraten tot 21.00uur)

OVERIGE MEDEDELINGEN

*** Bedankjes ***
Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, bij thuiskomst en voor mijn verjaardag heb ik zoveel mooie
kaarten en bloemen ontvangen. Daar wil ik iedereen heel hartelijk voor bedanken. Het heeft mij
heel goed gedaan.
Lien den Arend-Mol
***
Hartelijk dank voor de kaarten, bloemen, telefoontjes en andere attenties die ik mocht ontvangen
bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis. Ook namens mijn vrouw.
D. Berkhout
Gedichtenbundel
Beste Gemeenteleden,
Wat zou er nu mooier zijn dan zelf met elkaar een gedichtenbundel te maken met gedichten door
gemeenteleden ZELF geschreven en waarvan de opbrengst zal gaan naar Lianne en Kees-Jan
Koster in Engeland?
Hoe werkt het?
U als gemeentelid klimt in de pen of achter uw computer en schrijft een prachtig gedicht. Dit
gedicht kunt u gesponsord voor 5 euro (of meer natuurlijk) aanleveren bij Petra Sekeris
(Burgemeester van Esstraat 58 of ppsekeris@gmail.com). Zorg er wel voor dat uw naam en adres
vermeld staan onder uw gedicht, want als u een gedicht heeft aangeleverd komt er natuurlijk een
gedichtenbundel uw kant op.
Petra gaat ervoor zorgen dat de geschreven gedichten samen met de gemailde gedichten, verwerkt
worden tot een mooi boekje in A5 formaat.
Mocht u nu denken, zelf een gedicht schrijven kan ik niet, maar die gedichtenbundel wil ik wel
graag hebben? Dat kan natuurlijk ook, want voor € 7.50 kunt u in het bezit komen van deze unieke
aanbieding.
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Uw gedichten kunt u aanleveren tot 1 juni 2012, zodat u rustig de tijd heeft om iets moois te
kunnen schrijven. Als u nog vragen of onduidelijkheden heeft, laat het één van de TFT leden
weten, zodat we u kunnen helpen.
Veel succes!
Groetjes TFT Koster

Confessionele Vereniging.
Op D.V. donderdag 29 maart aanstaande houdt de Confessionele Vereniging, afdeling Rhoon en
omstreken, een bijeenkomst. Mr. Drs. J. Wouters, uit Middelburg, zal een onderwerp inleiden met
als titel: "Hemel, hel en opstanding" De inleiding van Mr. Drs. J. Wouters (1953, proponent in de
PKN) gaat ondermeer over het begrip hemel in het oude en nieuwe testament, vragen over de
opstanding, het opstandingslichaam en de hel. Voor de inleider vormt de opstanding een objectief
gegeven op basis van de Bijbelse gegevens, waarmee de inleiding verbindingen legt. In
tegenstelling tot de objectieve benadering kent de (moderne) theologie een subjectieve visie op de
opstanding. Die ziet de opstanding als iets wat je zelf (als mens) innerlijk beleeft. De moderne
christelijke wetenschapsfilosofie ziet de mogelijkheid van hemel en opstanding in zogenaamde
dimensies. Die benadering blijkt zeker te passen in de Bijbelse uitgangspunten. Ook besteedt de
inleider aan de hemel en de hel, begrippen als dodenrijk. Wat betekent het dat Jezus is
‘nedergedaald ter helle? Is vanuit de Schrift iets te zeggen over het sterven, het verblijf in de
hemel en (na het oordeel) de opstanding der doden? Hoe verhoudt zich dat met elkaar?
U bent van harte welkom in gebouw ’t Centrum, Bernhardstraat 3 te Rhoon. Aanvang 20:00 uur
Marcuspassie in de Gereformeerde kerk
Op zondag 1 april (Palmzondag) is er in de Geref. kerk aan de Pastoriedijk 340 een vesperpassie
naar het lijdensverhaal volgens het evangelie van Marcus. De lezingen worden door een aantal
gemeenteleden verzorgd met een muzikale omlijsting door koor en samenzang. Samenzang zal een
aantal teksten omlijsten uit het laaste avondmaal, het koor "Canticum" zal o.a. een aantal koralen
uit de Johannespassion van J.S. Bach en uit de Crucifixion van Stainer ten gehore brengen.
"Canticum staat onder begeleiding van Jan Knol, die ook de samenzang zal begeleiden. U bent van
harte uitgenodigd! De toegang is vrij, aanvang 17.00 uur.
Leen Koster.

Mantelzorger
Mantelzorger is een woordje
dat een wereld in zich draagt
en meteen al door zijn eenvoud
eigenlijk geen uitleg vraagt.
Als je het kleine kleed der liefde
zachtjes over and’ren spreidt
is de naam van Mantelzorger
zeker ook aan jou gewijd.

Ik bewonder zulke helden
die in onbaatzuchtigheid
dikwijls doorgaan met hun werken
als de nacht haar schaduw spreidt.
’t Zijn de rijken voor de armen
dragers van een kost’lijk goed,
waar je het wezen van erbarmen
in volkomenheid ontmoet.

Mantelzorgers, wat in stilheid
voor je naaste is gedaan
brengt ook in je eigen leven
ongekende rijkdom aan.
Blijf maar zacht je mantel spreiden
die een medemens verwarmt
elke weldaad die terug keert
liefdevol jouw hart omarmt.
12
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Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis
Predikant

http://www.hervormdpernis.nl

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

416 17 24

1e Scriba
: dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55 , 3195 SK Pernis
(waarnemend)

416 74 37

Kerkgebouw
Koster

472 27 59
416 44 33

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

College van kerkrentmeesters
Secretaris
: dhr.A den Ouden, Ozingastraat 52, 3195 SL Pernis
Penningmeester : dhr J. Sekeris, Verheulstraat 3, 3195 TG Pernis
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
Secretaris
: dhr. H. van Heijst, Park Vossendijk 481, 3192 XH Hoogvliet
Penningmeester : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis
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”
Voor vragen
: dhr H.J. Verheij, Ring 225, 3195 XE Pernis

438 51 98
416 43 44

06 281 221 68
438 44 46
848 70 14
416 74 37
416 46 98

438 44 46
416 41 25
295 01 15

Bovenzaal “Rehoboth”
416 36 49
Secretaresse
: mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, G.A. Soetemanweg 38K, 3195 TD 416 50 17
Penningmeester : dhr A. Muizer, Groot Rijshoofd 3, 3195 GB Pernis
416 34 57
Bankrek.nr
: 3532.62.056
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

