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KERKDIENSTEN

Zondag 16 juni 2013
_________________________________________
09.30 uur : ds. A.N. Rietveld te Barendrecht
18.30 uur : ds. A. van Duinen te Zwammerdam
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. A.C. Bijl

Organist
dhr. W. Ketting.
dhr. W. Ketting

Commissie van ontvangst: mevr. N. van der Stoep-van Dijk / mevr. A.S. Keemink
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. L. Lodder, tel. 438 57 63
Oppasdienst : Tessa Groeneweg en Miranda Koert
Zondagsschool: Jannette Molendijk

Zondag 23 juni 2013
______________________________________________
09.30 uur : ds. P.D. Steegman te Ridderkerk - Kinderdienst
18.30 uur : ds. A.J. Molenaar te Poeldijk
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. B. Koert

Organist
dhr. W. Ketting
dhr. A. Stortenbeker

Commissie van ontvangst: mevr. I. Koert-Wemelsfelder / Mevr. T. van der Steen-den Ouden
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Deurcollecte_ : Fonds Inwendige Zending
Kerkauto
: dhr. T. Roobol, tel. 06 2921 7072
Oppasdienst : Janny van Wingerden en Vera Groeneweg
Zondagsschool: Petra Sekeris

BIJBELROOSTER

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

16 juni
17 juni
18 juni
19 juni
20 juni
21 juni
22 juni
23 juni
24 juni
25 juni
26 juni
27 juni
28 juni
29 juni

Galaten 2:11-21
Galaten 3:1-14
Galaten 3:15-29
Spreuken 11:1-11
Spreuken 11:12-21
Spreuken 11:22-31
Psalm 53
Lucas 8:22-39
Lucas 8:40-56
Lucas 9:1-17
Galaten 4:1-11
Galaten 4:12-20
Galaten 4:21-31
Galaten 5:1-12

Paulus versus Petrus
Tact?
Nalatenschap
Eerlijk duurt het langst
Positief of negatief
Geven
Gezocht: verstand
Bezeten (van angst)
Opgewekt
Levensmiddelen
Rechten van het kind
Paulus' barensweeën
Beeld-verhaal
Scherpte
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Meditatie
De kerk
Wij danken God altijd voor u allen: wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden en gedenken dan
voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe
standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer.
1 Tessalonicenzen 1:2 en 3 (NBV)
Bij het woord kerk kunnen we aan verschillende dingen denken. We kunnen denken aan het
kerkgebouw als de plaats waar de zondagse kerkdienst gevierd wordt en waar door de week allerlei
activiteiten plaats vinden. We kunnen ook denken aan de kerk als een geestelijk huis dat bestaat uit
levende stenen, zoals de apostel Petrus het uitdrukt.
Het woord kerk is afkomstig van het Griekse woord ‘kuriakè’ en betekent: ‘ wat van de Heer is’.
Kerken en kerkelijke gemeenten kunnen heel verschillend zijn, maar één ding hebben ze altijd
gemeenschappelijk: ze zijn van de Heer. Iemand heeft het eens zo gezegd: De kerk is daar waar
Jezus Christus met zondige mensen samenwoont.
De kerk en de kerkmensen kunnen soms erg tegenvallen. In de kerk mag je toch trouw en
betrouwbaarheid verwachten? Maar je treft er soms achterdocht en geroddel. In de kerk mag je
toch vergevingsgezindheid verwachten? Maar soms blijven de mensen je iets nadragen. In de kerk
mag je toch mensen verwachten die in de kracht van de Heer zijn opgestaan tot een nieuw leven?
Maar soms lijkt het of christenen alleen maar met goede bedoelingen proberen de zaak overeind te
houden en of men bezig als in een sterfhuis. Als je alleen naar die zondige mensen kijkt, dan zinkt
de moed je soms in de schoenen.
Maar als je naar Jezus Christus kijkt, het Hoofd van de kerk, vat je moed en ga je danken. Dan ga
je naar de kerk kijken zoals Paulus naar de kleine gemeente in Tessalonica keek. Wat is er al niet
in die gemeente gaande en wat ging er al niet van die gemeente uit! Paulus kon het niet laten voor
dat gemeenteleven te danken. Voor hun geloof, voor hun krachtige liefde en hun standvastige hoop
op de komst van Jezus Christus. Geloof, hoop en liefde heersen er in die gemeente, de hoogste
gaven van de heilige Geest. Daar wordt in de rest van Griekenland over gepraat. Dat raakt en
bemoedigt mensen.
Wat hebben wij door de kerk niet allemaal gekregen? Door middel van de kerk hebben we de
Bijbel gekregen, waardoor God dagelijks tot ons spreekt. Door middel van de kerk hebben we het
evangelie gekregen. We hebben mogen horen dat God ons door Jezus Christus redden wil voor een
eeuwig nieuw leven. Door middel van de kerk mogen we van de Geest geloof, hoop en liefde
ontvangen; inspiratie om hier genadig en liefdevol tot eer van God en tot geluk van onze naaste te
leven. En eens kunnen we geborgen in de eeuwige liefde van God sterven en vernieuwd opstaan.
Door middel van de kerk leren we het geluk van ons leven kennen.
Door het werk van de kerk heeft God de eeuwen door zo veel tot stand gebracht en dat doet hij nog
steeds. Door middel van de kerk kunnen wij meedoen aan wat wij alleen nooit zouden kunnen: de
zorg voor zieken en voor armen wereldwijd, de verkondiging van het evangelie. Door middel van
de gemeente kunnen we werken aan saamhorigheid en gemeenschap in een samenleving vol
individualisten. In een maatschappij van op zichzelf gerichte mensen mogen we samen de lof van
onze Schepper en Bevrijder gaande houden. Dat alles zouden we nooit in ons eentje kunnen doen,
maar samen kunnen we het wel.
Het is waar: naar de mens gezien valt de kerk vaak bar tegen. Maar als je op Jezus Christus ziet
besef je pas goed wat je van Hem door middel van die kerk allemaal krijgt. Grote kans dat je dan
zin krijgt om je te laten inschakelen in het werk van de kerk, zijn kerk.
Ds. S.A. van de Graaf-Leentfaar
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GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
Op 16 juni Dhr. A. Bijl (G.A. Soetemanweg 51d).
Op 20 juni Dhr. L. Farenhout (Burg. Beijenstraat 30).
Op 22 juni Mevr. I. Moret-Bastemeijer (Van Drimmelenstr. 17) en Mevr. A. van Viegen-van
Doorn (G.A. Soetemanweg 57c).
Allen van harte, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe gebeden!
Blijf bij ons Jezus onze Heer
de avond daalt op aarde neer
het helder licht, uw god’lijk woord
moog’ bij ons schijnen, ongestoord.
Uw woord maakt onze harten sterk
Het is de schutsmuur van uw kerk
Houd ons daarbij, opdat wij Heer
Buiten uw woord niets zoeken meer.
Gez. 316:1, 6
Jubilea
Op 19 juni zijn dhr. D.P. Verheij en mevr. M.D. Verheij-Valega de Figueiredo (Ring 397) 50 jaar
getrouwd.
Op 24 juni zijn er twee echtparen 25 jaar getrouwd: dhr. A. Koert en mevr. Y.S. Koert-Gersen
(Burg. Verduynstraat 25) en dhr. L. Nieuwpoort en mevr. S.H.M. Nieuwpoort-van Halen
(Cremerstraat 130).
Op 26 juni zijn dhr. C. Hordijk en mevr. J.C. Hordijk-Arnoldus (Corneliahof 21) 50 jaar
getrouwd.
Allen van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegebeden!
Bloemen
De bloemen gingen op 2 juni als groet van de gemeente naar:
Dhr. G.A. Driesprong, Het Havenlicht kamer 5 en naar
Mw. G. Verschoor – Schaap, Schout Eeuwoutsraat 24.
Op 9 juni gingen de bloemen naar:
Mw. C. Molendijk – van Velden, Uiterdijk 169 en naar
Dhr. H. van Heijst, Park Vossendijk 481 in Hoogvliet.
Zieken
Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.
Wij wensen de zieken thuis van harte Gods nabijheid toe.
Verpleegtehuizen
Careyn Zes Rozen
Rozenlaan 9/13a, 3202 KC Spijkenisse
Mevr. J. Meijer-van der Nol

Verpleeghuis Sonneburgh
Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam
Mevr. L. van der Stoep-Haak
Mevr. M. van der Wende-Heuvelman

Laurens De Elf Ranken
Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht
Mevr. G. Borst-Borst

Zorghotel Het Spui
Havendam 3, 3161 XB Rhoon
Mevr. J. van Luyk-Roobol

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!
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Bij de diensten
De eerste helft van het jaar 2013 is bijna achter de rug, dat betekent dat we ook weer mooie en
fijne dingen in het vooruitzicht hebben. Op zondag 23 juni hopen we met elkaar de kinderdienst te
houden. We zien er naar uit om te horen wat de leiding en de kinderen samen uitgewerkt hebben.
Voorganger in deze dienst is Ds. P.D. Steegman uit Ridderkerk. We hopen met elkaar een fijne
dienst te hebben.
Zo lopen we langzamerhand tegen de vakantietijd aan. Dat betekent dat de avondbijeenkomsten
een paar maanden stoppen. Op zondag 30 juni wordt de laatste dienst gehouden voor de
vakantieperiode en op zondag 1 september starten we weer met de avondbijeenkomsten. De
morgendiensten in juli en augustus zullen we gezamenlijk met onze Gereformeerde broeders en
zusters vieren. Om en om in de Eben-Haëzerkerk kerk en in onze kerk.
Wij wensen elkaar goede en gezegende diensten toe in de komende weken.
Leen Meijboom

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Maandag
Dinsdag
Woensdag

17 juni
18 juni
26 juni

Kerkrentmeesters
Kerkenraad
Consistorie

Consistoriekamer
Consistoriekamer
Consistoriekamer

19.30 uur
19.30 uur
19.45 uur

KERKELIJKE ADMINISTRATIE

Vanuit onze gemeente zijn vertrokken:
- de heer A. Hordijk, Hendrik Buesinkhof 7, naar Zuidland
- mevrouw C. van der Leer, Sagiusstraat 10, naar Hoogvliet
- mevrouw D. Nieuwpoort, Cremerstraat 130, naar Spijkenisse
- de heer L.H.G.M. de Laat, Uiterdijk 128, naar het buitenland
In onze gemeente zijn nieuw binnen gekomen:
- mevrouw M. Filius, Ring 549, vanuit Hellevoetsluis
- de heer P.J.A. Struijk, Burg. van Esstraat 81, vanuit Hoogvliet
Binnen onze gemeente zijn verhuisd:
- mevrouw G. Biest, Uiterdijk 150, naar Pastoriedijk 203
- de heer R. van der Stoep, Vroomstraat 10, naar Burg. Beyenstraat 33
- de heer G. Boele, G.A. Soetemanweg 76, naar Vroomstraat 11
De heer P.T. de Man en mevrouw A.W. de Man-Reedijk, Mandemakerij 2 te Barendrecht, hebben
de wens te kennen gegeven om ingeschreven te worden bij onze gemeente.
Mevrouw J. Lausberg-Besterveld, Overhandstraat 34, is op haar verzoek overgeschreven naar de
gemeente Rotterdam-Centrum
BEROEPINGSWERK

Het beroepingswerk is nu toch echt op gang gekomen. In de eerste plaats wil ik opmerken dat wij
blij en dankbaar zijn dat er vanuit de gemeente een aantal namen ingebracht is van predikanten die
benaderd zouden kunnen worden voor de vacante predikantsplaats in onze gemeente. Het is goed
als er vanuit de gemeente ook op dit punt wordt meegedacht. De beroepingscommissie heeft een
lijst met namen van predikanten samengesteld en vervolgens aan meerdere zijden informatie
ingewonnen. Dat heeft geresulteerd in een lijst met namen van predikanten die voor benadering in
aanmerking komen. Die lijst is voorgelegd aan de kerkenraad. De kerkenraad heeft unaniem
ingestemd met de lijst en de commissie is aan de slag gegaan. Het eerste telefonische contact is
gelegd en dat heeft er in geresulteerd dat de eerste profielschets is verstuurd. Nu moeten we even
afwachten hoe deze informatie ontvangen wordt en op het moment dat u dit leest hopen wij een
reactie te hebben van de betreffende predikant. Dat is altijd weer een spannend moment.
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Als de predikant met ons in gesprek wil dan zal de eerste afvaardiging van de commissie een
dienst bijwonen en het gesprek met de betreffende predikant aangaan. Maar ook hierbij geldt dat
de vakantietijd er aan komt. Misschien dat we nog iets kunnen ondernemen voor die tijd, anders
moeten we het laten rusten tot na de vakantie. Blijft u ook dit werk in uw voorbede gedenken?
Namens de kerkenraad, Leen Meijboom, adviseur.
Fonds Inwendige Zending
Op zondag 23 juni wordt na afloop van beide diensten weer een deurcollecte gehouden voor het
Fonds Inwendige Zending. De collecte wordt van harte aanbevolen.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

“Belofte maakt schuld”.
Een bekend gezegde en daarom dit bericht! Begin van dit jaar heb ik aangegeven u voortaan te
zullen informeren over de Kerkenraadsvergaderingen.
U zult denken, de afgelopen periode is er geen informatie verschenen, hoe zit dat nu?
Zal proberen dit u uit te leggen waardoor dit is gekomen en dat het niet is vergeten.
Op 16 april is de laatste Kerkenraadsvergadering geweest en de daarop volgende vergadering was
vastgesteld op dinsdag 21 mei.
Omdat op die datum er vier kerkenraadsleden, en alle vier van het College van Kerkrentmeesters,
op vakantie waren is die vergadering verzet naar dinsdag 28 mei.
(Dat gebeurt zo met “pensionada’s”, die gaan maar weg ☺)
Ja, en dan komt ook het Beroepingswerk er nog tussendoor wat in de huidige vacante periode de
voorrang geniet. In de genoemde periode is de solvabiliteitsverklaring ontvangen en is er de
aanvraag ingediend om een predikant te mogen gaan beroepen. U heeft daarover meer kunnen
lezen in de berichten van de voorzitter van de beroepingscommissie, de heer Leen Meijboom.
De Kerkenraad heeft tussendoor wel extra vergaderingen gehad waarbij het beroepingswerk
centraal stond waardoor er geen ruimte was voor de overige “huishoudelijke” zaken zoals
bespreking notulen en verslag van onder meer Kerkvisitatie van 9 april.
Doordat er enkele jaren geleden het besluit is genomen dat publicatie van een kerkenraadsverslag
mag worden gedaan nadat deze in de Kerkenraadsvergadering is besproken en vastgesteld kon dus
niet eerder informatie worden gegeven.
De eerstvolgende Kerkenraadsvergadering is nu vastgesteld op dinsdag 18 juni aanstaande en het
voornemen is om daarin de genoemde verslagen te bespreken en vast te stellen.
Daarna zal er een uittreksel worden gemaakt voor publicatie in Kerkklanken.
U ziet, er is veel werk verzet in de afgelopen periode en daarbij is er wat meer aandacht gegeven
aan het beroepingswerk, dat, zoals u zult begrijpen, nu even de prioriteit heeft.
Mochten er n.a.v. dit bericht vragen zijn gerezen en/of een nadere toelichting gewenst zijn
schroom dan om contact op te nemen!
Tot zover deze berichtgeving.
Namens de Kerkenraad,
Bram Bijl, waarnemend scriba.

Giften
Onder dankzegging aan de gevers melden wij u de volgende giften te hebben ontvangen:
Via ouderling N. Boekholt – Rep € 20,= bestemd voor de kerk.
Via N.N. van een bezoekje € 5,= bestemd voor de kerk.
Namens het college van kerkrentmeesters,
A. Pons, 2e penningmeester
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Solidariteitskas (voorheen generale kas)
Zoals u bekend is worden wij jaarlijks aangeslagen voor de Solidariteitskas. Dit betekent dat wij
per
belijdend lid een vast bedrag dienen te betalen. Daarom wordt u jaarlijks altijd gevraagd hieraan
uw bijdrage te leveren. Verschillende van u hebben al gehoor gegeven aan onze vorige oproep en
zijn overgegaan tot het betalen van € 10,-- per belijdend lid. Als kerkrentmeesters willen wij, aan
diegenen welke het bedrag nog niet gestort hebben, vragen alsnog over te gaan tot het storten
van dit bedrag op bankrekeningnummer 3532.02.509 of INGrekening 63.27.27 t.n.v. Hervormde
Gemeente Pernis o.v.v. solidariteitskas 2013. Uw kerk te Pernis behoeft dan niet voor u te betalen,
want zij wordt wel aangeslagen voor alle belijdende leden.
Namens het college van kerkrentmeesters,
A. Pons, 2e penningmeester

Opbrengst collecten mei 2013_______________________
5–5
€ 254,11
bonnen: € 104,90
9–5
€ 33,45
€ 22,90
12 – 5
€ 228,25
€ 70,80
19 – 5
€ 204,01
€ 84,50
26 – 5
€ 210,25
€ 68,50
€ 830,07 waarvan: 5x € 5,€ 351,60
Bonnen
€ 351,60
10x € 10,TOTAAL
€ 1181,67
1x € 20,=======
3x € 50,Opbrengst offerblokken mei 2013
€ 97,50
bonnen: € 53,90
Totaal € 151,40
======

Kerkklanken 50 jaar
Zoals een ieder al enkele weken geleden in Kerkklanken heeft kunnen lezen bestaat ons kerkblad
dit jaar 50 jaar.
Omdat Jaap Meijboom vanaf het prille begin tot aan de dag van vandaag hierbij betrokken is, heeft
het College van Kerkrentmeesters bij de “Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer” een
verzoek ingediend voor een speldje.
Dat verzoek is gehonoreerd en afgelopen donderdagavond 6 juni, tijdens de jaarlijkse
medewerkersavond van mensen die bij Kerkklanken betrokken zijn, is aan Jaap het volgende
overhandigd:
a. Het draaginsigne in goud met briljant
b. Een oorkonde met vermelding van zijn werkzaaamheden voor de kerk gedurende de afgelopen
50 jaar.
Tevens heeft zijn vrouw Jannie een prachtige bos bloemen gekregen van de voorzittter Leen
Hoogwerf.
Jaap was zeer verrast en vereerd. Hij heeft toegezegd nog vele jaren door te gaan!
Op de kerksite (www.hervormdpernis.nl) staan 2 fotos van de jubilaris en zijn vrouw.
Arie den Ouden,
Secr CKRM
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DIACONIE

Kerkomroep uitzending
Donderdagavond 27 juni tussen 19.00 en 20.00 uur is er een kerkomroep uitzending.
Johannes de Heer, psalmen en gezangen worden afgewisseld met 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 mei 2013
5 mei
€ 205,20
9 mei
€ 69,51
12 mei
€ 264,25
19 mei
€ 222,39
26 mei
€ 211,00
In de collectezak op 19 mei een gift van € 3,50 bestemd voor het werelddiaconaat.

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst
Verantwoording giften van de maand mei
Gift via Teun Roobol
1x € 10,=
Zelf heb ik ontvangen
2x € 5,= en 1x € 10,=
Hartelijk dank!
Aukje Koole

JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 16 juni
en 23 juni

Zondagsschool
Vertrek vanuit de kerkdienst

Maandag 17 juni
en 24 juni

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Zondagsschoolklanken
We gaan weer een project doen met de zondagsschool en dit keer gaat het om een goed doel. De
voedselbank in Pernis. Er zijn in ons eigen dorp mensen die het niet zo goed hebben als wij en die
hebben hulp nodig. Hulp om eten en drinken te kunnen kopen.
Van 9 tot en met 23 juni hebben we het project Ruth. We zullen horen dat Ruth het ook niet zo
goed had. Maar gaan we natuurlijk niet verklappen wat we allemaal gaan doen, hopelijk komt
u/kom je ook en hoort u/hoor je het allemaal vanzelf.
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Wel kunnen we verklappen dat we boodschappen nodig hebben, heel veel boodschappen.
Hieronder een lijstje met boodschappen die hard nodig zijn. In de kerk zullen kratten komen te
staan en daar kunt u/kun je de boodschappen in doen.
Op 23 juni as. is er weer een kinderdienst. Een dienst waarin de kinderen een hele belangrijke rol
spelen en waarin we het project afsluiten. Het koortje zal zingen en we gaan met elkaar op reis.
Het wordt een hele leuke dienst, daar zijn wij van overtuigd.
Groetjes de zondagsschoolleiding.
Boodschappen voor de voedselbank:
shampoo
wasmiddel
douche schuim
wasverzachter
zeep
afwasmiddel
tandpasta
schoonmaakmiddel

pasta
kruiden voor pasta gerecht
rijst
soep (blik of zak)

koffie
thee
siroop
pakjes drinken

OVERIGE MEDEDELINGEN

Bedankje
Op 3 juni mochten wij ons 60-jarig huwelijksjubileum vieren.
Voor de vele kaarten, bloemen en felicitaties willen wij jullie hartelijk bedanken.
Barend en Ans van der Kuil

Overzicht collecten avondbijeenkomsten mei 2013
12 mei
€ 109,50
26 mei
€ 78,70

Van de redactie
Voortaan staan de gegevens betr. redactie, administratie/abonnementen op de adressenpagina
(onderaan).

Wil je zingen zing dan mee!!!!
Revival gaat het dit keer wat anders doen.
Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om met ons op te treden op eerste kerstdag 2013.
We worden dus een projectkoor!
We willen hiermee starten op maandag 2 september in de bovenzaal van gebouw Rehoboth.
Om 19:45 uur zullen we beginnen tot 21:30 uur.
Uiteraard is er geen verplichting om lid te worden van het koor. Ook zullen we voor deze maanden
geen contributie vragen.
Voor aanmelding(dit is nodig i.v.m. de bestelling van de muziek) kunt u zich aanmelden via
onderstaand mailadres of telefoonnummer.
Graag reageren voor 1 augustus 2013.
Kent u iemand die piano speelt, ook die is van harte welkom want wij zijn ook op zoek naar een
pianist.
Namens alle leden en bestuur van Revival
mirandakoert@gmail.com of 010-2950238
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Beste lezer,
Op zondagavond 23 juni hebben we weer een Taizé gebedsviering in Pernis. We mogen wederom
met elkaar stil zijn, bidden en prachtige liederen zingen. Tevens zullen we deze avond weer
nieuwe liederen zingen. Fijn dat we weer met zijn allen een steentje kunnen bijdragen aan de
pelgrimage van vertrouwen.
Wees van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze pelgrimage door bijv. naar de
gebedsviering te komen. Zondagavond 23 Juni om 20.00 in “De Heuvel”. Mocht u bij deze viering
niet aanwezig kunnen zijn, kunt u op www.taizeinrotterdam.nl een agenda vinden met andere
Taizé gebedsvieringen in Rotterdam.
Namens de Werkgroep,
Robert van der Stoep

Beste lezer,
Het is aftellen: nog maar een paar nachtjes slapen voordat ik op het vliegtuig stap naar Nederland!
Op 7 juni hoop ik voet op vaderlandse bodem te zetten.
Tijdens mijn verlof zal ik in Zegveld wonen, waar een ‘woonschuur’ voor mij gevonden is. In
zendingstermen is ‘verlof’ geen synoniem van ‘vakantie’. Dat maakt er wel deel van uit, maar er
zijn genoeg andere dingen te doen! Zo zal ik her en der presentaties geven, o.a. in Harmelen
(alvast noteren: 26 juni) en in Rotterdam-Delfshaven.
Ik nodig u daarvoor alvast van harte uit; nadere informatie volgt nog.
Verder zal ik een enkele keer Wycliffe Nederland vertegenwoordigen op zendingsdagen of in
kerken elders in het land.
Kort geleden heb ik nog een bezoek gebracht aan het Matal gebied, om met mijn taalhelper te
werken en de mensen gedag te zeggen. Maar ondanks mijn vertrek uit Kameroen laat ik het
werk aan het Matal zelf nog niet los. Op afstand ga ik namelijk gewoon verder met het opschrijven
van de resultaten van mijn onderzoek, waarmee ik nog niet helemaal klaar ben. Daarnaast wil ik
werken aan het in de computer zetten van verhalen en andere gesproken teksten die ik verzameld
heb. Ik zal dan ook de komende maanden een groot deel van de tijd ‘gewoon aan het werk’ zijn.
Een andere reden waarom ik volop met het Matal bezig blijf heeft te maken met een beslissing
waar u inmiddels van op de hoogte bent als u mijn laatste gebedsbrief gelezen heeft.
In overleg met SIL Kameroen, Wycliffe Nederland en mijn Thuisfrontcomité heb ik namelijk
besloten om later dit jaar nog een keer terug te gaan naar Kameroen. Tijdens die reis hoop ik de
uitkomsten van mijn taalonderzoek te gaan testen onder de Matal bevolking. Daar bleek tijdens
deze eerste periode uiteindelijk geen tijd meer voor te zijn. Deze ‘tussendoorreis’ staat gepland
voor ongeveer half september tot en met half november.
Een dergelijke test moet goed worden voorbereid: wat wil ik precies gaan testen en hoe ga ik dat
aanpakken? Daar wil ik mij dan ook, naast de andere bovengenoemde werkzaamheden, in de
periode tot half september op richten.
De komende maanden zal er ook een evaluatiegesprek plaatsvinden met Wycliffe Nederland.
Daarin zullen we niet alleen terugkijken op de afgelopen periode maar ook vooruitkijken naar de
toekomst. Ik zou mij namelijk graag voor een nieuwe periode beschikbaar willen stellen ten
dienste van bijbelvertaal- en alfabetiseringswerk. Wilt u in uw gebed aan mij denken?
Hartelijke groet en graag tot ziens binnenkort!
Arjan Branger
e-mail: arjan_branger@sil.org
weblog: http://arjaninafrika.blogspot.com/
Postadres tijdens mijn verlof:
Rondweg 15, 3474 KD Zegveld
Of via mijn ouders:
Kastanjelaan 57, 3481 XG Harmelen
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bazaa R ommelmarkt
Zaterdag 31 augustus 2013
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
Dhr. B. van Dijk

tel.: 8419690
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
Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen.
Inleveren bij: Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165, tel.: 4160563

_______________________________________________________________________________
http://www.hervormdpernis.nl
e-mail: kerkburopernis@hetnet.nl

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

Predikant
vacant

Rehoboth
tel: 416 41 25
Ozingastraat 73, 3195 SK Pernis
Inlichtingen: dhr. H.J. Verheij
tel: 295 01 15
Diaconie
Bankrek.nr.: 3532.02.584

Scriba (waarnemend)
dhr. A.C. Bijl
Ozingastraat 55, 3195 SK Pernis
tel. 416 74 37
Bovenzaal Rehoboth
tel: 416 36 49
Ozingastraat 73, 3195 SK Pernis
Secretaresse: mw. W.G. de Ronde-van der Toolen
tel: 416 50 17

College kerkrentmeesters
Bankrek.nr.: 3532.02.509
INGrek.nr.: 63.27.27

Administratie collectebonnen
Bankrek.nr.: 3532.57.230
(€ 26,00 per vel)

Kerkklanken
Redactie
: mw M. Verheij-Barendregt, Labrijnstraat 20, 3195 VD Pernis
e-mail
: kerkklanken@hervormdpernis.nl

416 90 28

Administratie / abonnementen: Fam. Verheij, Burg.van Esstraat 88, 3195 AH Pernis 216 01 07
Abonnementsprijs € 10,-Bankrekeningnummer 3532.67.341
______________________________________________________________________________________
Overige adressen vindt u in de Wegwijzer en informatie inzake VraagWijzer Pernis in de
Deelgemeentekrant Pernis.
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