KERKBLAD HERVORMDE GEMEENTE PERNIS

51e jaargang - nr. 7

28 juni 2013
Kopij inleveren vóór 5 juli

KERKDIENSTEN

Zondag 30 juni 2013
09.30 uur : ds. S. Jumelet te Zaltbommel
18.30 uur : ds. K.W. de Jong te Woerden

_________________________________________

Organist
dhr. W. Ketting
dhr. W. Ketting

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

Commissie van ontvangst: mevr. C. Vink-van Tielen / mevr. N. Bootsma-van Wijngaarden
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. B. van Dijk, tel. 416 33 19
Oppasdienst : Nel van der Stoep en Hanneke Verschoor
Zondagsschool: Siska Verheij

Zondag 7 juli 2013 - Gecombineerde dienst in Gereformeerde kerk
09.30 uur : mevr. ds. D. Sikkema te Zoetermeer
Kerkauto

: dhr. H. Kruithof, tel. 438 17 89

Zondagsschool (in de Geref. Kerk): Jolien Roobol

BIJBELROOSTER

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

30 juni
1 juli
2 juli
3 juli
4 juli
5 juli
6 juli
7 juli
8 juli
9 juli
10 juli
11 juli
12 juli
13 juli

Galaten 5:13-26
Lucas 9:18-27
Lucas 9:28-43a
Lucas 9:43b-50
Lucas 9:51-62
Lucas 10:1-16
Galaten 6:1-10
Galaten 6:11-18
Psalm 56
Spreuken 12:1-14
Spreuken 12:15-28
Spreuken 13:1-12
Spreuken 13:13-25
Lucas 10:17-24

Vruchtbaarheid
Identiteitsbewijzen
Hoog bezoek
Groot en klein
Mild en doelbewust
Zending met een missie
Draagtijd
Bijbel(gedeelte) in grote letter.
Wanhopen en toch vertrouwen
Omgaan met kritiek
Verstandig of dwaas
Leeflessen
Keuzemogelijkheden?
Reden tot blijdschap
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_______

Meditatie
Strijd de goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven
lees: 1 Timotheus 6 : 3-16
Het woord waar bovenstaande tekst mee begint, heeft niet bepaald een positieve klank: Strijd!
Strijden of vechten. De beelden vervullen je met afschuw van strijdende partijen in Syrie, of van
demonstranten die met de politie op de vuist gaan. Vechtende supporters die het verlies van hun
club niet kunnen accepteren. En wat denkt u van die mensen die hun gelijk bevechten voor de
rijdende rechter. Wat een strijd is er! Maar ook de kerk ontkomt er niet aan. Gelovigen die elkaar
om de oren slaan met de waarheid van de Bijbel. Vechten, strijden, niet erg positief.
Goede strijd
Paulus vergelijkt de strijd van het geloof met de wedloop van een atleet. Zo'n wedstrijd is vaak een
gevecht, vooral tegen de uitputting. Een gevecht om het vol te houden. Misschien denkt u nu wel:
als het christelijk leven een gevecht/strijd is, dan klinkt dat niet erg aantrekkelijk. Toch is er in de
Bijbel soms sprake van een 'goed gevecht', een 'goede strijd'. De goede strijd van het geloof.
Paulus waarschuwt zijn 'zoon in het geloof' Timotheus, dat er ook een andere strijd gaande is in de
gemeente. Er zijn 'christenen' in de gemeente die de godsvrucht als een bron van winst zien. Een
vroom leven als 'extra' bovenop de genade, nodig om behouden te worden. Deze andere leer staat
haaks op de gezonde woorden van Jezus Christus. Strijd daartegen, Timotheus! Strijd de goede
strijd van het geloof: jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en
zachtmoedigheid.
Hoe doe je dat, strijden?
Paulus geeft in dit bijbelgedeelte zelf het antwoord: door een goede belijdenis af te leggen voor
vele getuigen. De goede belijdenis, dat zijn de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus. De
goede belijdenis, dat is de leer die overeenstemt met de Bijbel. De goede belijdenis afleggen, dat is
'met de gezonde woorden van Jezus instemmen'; dat is 'de Bijbel aanvaarden als het betrouwbare
Woord van God'. De goede belijdenis afleggen, en dat voor vele getuigen. Houdt u daarbij dat
beeld van de wedloop in gedachten. De renners lopen hun rondjes ten overstaan van vele
toeschouwers op de tribune. Een christen leeft z'n leven niet in een isolement. In de wedloop van
het geloof word je gadegeslagen. Soms bemoedigend, soms argwanend, nieuwsgierig of met
allerlei vooroordelen. Daarom: laat het maar zien aan je omgeving. Dat de Here Jezus je Here en
Heiland is. Dat de woorden van de Bijbel een licht op je pad zijn. Dat je in de strijd van het geloof,
de eindstreep in zicht houdt. Laat het maar zien, in je houding, in je gedrag.
Met wat voor doel doe je dat, strijden?
Om het eeuwige leven te grijpen. Maar, kunnen we dat wel, mogen we dat wel? Iemand zegt: ik
heb altijd geleerd dat je het eeuwige niet kunt grijpen, dat ontvang je. En inderdaad: deelhebben
aan het eeuwige leven is een geschenk van God. Hoe kan het dan dat hier staat dat je het eeuwige
leven moet vastgrijpen; dat je het 'in bezit moet nemen'?! Dat lijkt inderdaad tegenstrijdig. Toch is
het dat niet. Het eeuwige leven wordt ons geschonken 'in Christus Jezus, onze Here'. Maar je kunt
dat geschenk ook naast je neerleggen. Je kunt aan dat geschenk voorbij leven door er van uit te
gaan dat je dat geschenk niet nodig hebt om eeuwig te leven. Of dat je gelooft dat je naast dat
geschenk ook zelf nog iets moet meebrengen voor het eeuwige leven. Paulus advies is: ontvlucht
deze dingen! Grijpt het eeuwige leven wat in Christus Jezus als geschenk klaar ligt. We kunnen en
mogen het in bezit nemen enkel en alleen op grond van Gods genade in de Here Jezus Christus.
Grijp dan de verlossing: eeuwig leven! Jezus zelf heeft de prijs er voor betaald. Met zijn eigen
bloed toen Hij stierf aan het kruis en weer opstond uit het graf. Er is hoop, in Hem. Geen obstakel
staat meer in de weg om de finish te bereiken. Grijp het maar, het eeuwige leven. In Jezus Christus
ligt het klaar. Voor iedere deelnemer van de wedloop is het de moeite waard. Want wie volhardt
tot het einde, staat bij de eindstreep zeker niet met lege handen. Dan krijg je de prijs: eeuwig leven.
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Maar wel: strijd de goede strijd van het geloof want de strijd houdt niet op voordat de finish
bereikt is. Maar aan het einde van de wedstrijdbaan staat Jezus Christus te wachten. En daar mag
je, de door Christus verdiende onvergankelijke prijs, grijpen: het toegangsbewijs tot het eeuwige
leven. Strijd dan de goede strijd van het geloof!
ds. A.L.A. den Besten

GEMEENTEBERICHTEN

In Memoriam
Op 11 juni 2013 overleed mevrouw Maria van der Wende-Heuvelman, op 81 jarige leeftijd. De
laatste maanden van haar leven verbleef ze in de verpleging van Sonneburgh. De condoleances
gaan uit naar haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen die in haar een lieve, zorgzame moeder,
schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder moeten missen.
Boven de rouwbrief staat: 'de Heer is mijn Herder'. Deze psalmregel vormde het uitgangspunt voor
de dienst van Woord en Gebed, voorafgaande aan haar begrafenis. Dit lied van David is voor haar
een aansprekend lied geweest. De herder die z'n schapen roept is voor David het beeld van God die
Zijn kinderen roept. Talloos vele malen is de roep van de Herder uitgegaan in het leven van
mevrouw van der Wende. Als de kerkklokken luidden, werd die roep niet door haar genegeerd.
Fijn vond ze het om de kerkdiensten mee te vieren. Ook in Sonneburgh nam ze deel aan de
kerkdiensten en de bijbelkring. Daar waar ze altijd haar houvast in heeft gevonden, vormde tot het
laatste toe een bron van troost. Hoewel ze zich daar niet meer over kon uitlaten, merkte je dat aan
haar houding. De Heer was haar Herder. Niets liever wil Hij dat Zijn schapen geleid worden naar
de grazige weiden en de rustige wateren. Je kunt daar het beeld van het leven bij God in lezen.
Wanneer de Heer je Herder is, mag je over het lijden heen Gods heerlijkheid aanschouwen. In dat
vertrouwen hebben we op 15 juni 2013 het lichaam van mevrouw van der Wende toevertrouwd
aan de schoot van de aarde op de algemene begraafplaats te Pernis. We wensen hen die
achterblijven veel sterkte toe in het omgaan met dit verlies en bidden hen de leiding van de
hemelse Herder toe.
ds. A.L.A. den Besten
Jarigen
Op 29 juni Mevr. A. van der Pols-Berkhout (Ring 473) en Mevr. B.J. Vermeij-Verheij
(Othelloweg 281, Hoogvliet).
Op 2 juli Mevr. L.M. Molendijk-Aalbers (Deijffelbroekseweg 25) en Mevr. E.P. de Jong-Ponse
(Overhandstr. 22).
Op 7 juli: mw D. Vink-Schilt (Uiterdijk 112) en mw L. Molenaar-van den Berg (Vlielanderstr. 41).
Op 10 juli: mw T. Troost-Iliohan (Uiterdijk 110), mw A. de Jongh-de Ronde (Corneliahof 9) en
mw A. van ’t Sant (G.A. Soetemanweg 53F).
Op 12 juli: mw G. Keemink-Nieuwpoort (G.A. Soetemanweg 38A) en mw W. Grinwis-Jongejan
(Ring 96).
Allen van harte, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegebeden!
Blijf bij ons Jezus onze Heer
de avond daalt op aarde neer
het helder licht, uw godlijk 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
4

Zieken
Mw. L.M. Molendijk – Aalbers, Deijffelbroekseweg 25, is opgenomen in het Ikazia ziekenhuis.
Wij wensen haar en alle zieken thuis Gods nabijheid toe!
Bloemen
De bloemen gingen op 16 juni als groet van de gemeente naar:
Dhr. P. van den Berg, Corneliahof 13 en naar
Mw. P.W. Mastenbroek – van der Burgh, Corneliahof 24.
Op 23 juni gingen de bloemen naar:
Ron van Poppel, Ring 243 en naar
Familie Bijl – van ’t Sant, Het Havenlicht kamer 202.
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

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!

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Doorgeven van gemeenteberichten
Bij deze het vriendelijk verzoek om in de periode van 1 t/m 21 juli de gemeenteberichten te willen
doorgeven aan ouderling Bas Ruizeveld de Winter, telefoonnummer 416 65 45.
Na die periode kan de informatie weer worden doorgegeven aan de waarnemend scriba Bram Bijl,
telefoonnummer 416 74 37.
Namens de Kerkenraad,
Bram Bijl, waarnemend scriba.
KERKVISITATIE
Regionaal College voor de Visitatie
in de regio Zuid-Holland,
cluster Rotterdam

Kort verslag van de kerkvisitatie welke heeft plaatsgevonden op 9 april 2013.
Pastoriegesprek:
Sinds 30 december 2012 is de Hervormde gemeente Pernis vacant na het vertrek van ds. C.E.
Lavooij naar Vaassen. Consulent is ds. J.A.P Vlasblom (Ikazia). Hij neemt gedurende de
vacaturetijd deel aan de vergaderingen van kerkenraad en moderamen en verleent pastorale zorg
aan de gemeenteleden die zijn opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis.
Pastorale zorg aan gemeenteleden wordt geboden door Mw. Ds. S.A. van de Graaf-Leentfaar.
Voor de pastorale zorg in het zorgcentrum “Het Havenlicht” is ouderling P. Boekholt – Rep
aanspreekbaar en wordt er, in voorkomende gevallen, door Ds. A.L.A. den Besten en de heer
R.L. Antes pastorale ondersteuning verleend.
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(Beiden zijn, als pastoraal werker, verbonden aan Stichting Sonneburgh waar “Het Havenlicht”
deel van uit maakt)
In overleg tussen scriba en visitatoren is besloten dat er geen noodzaak is voor een gesprek tussen
deze predikanten en de visitatoren.
Gemeentespreekuur:
Op het spreekuur hebben zich geen gemeenteleden gemeld.
Verslag van het gesprek met de kerkenraad:
Zoals de kerkenraad gewend is te doen, wordt de vergadering begonnen met het zingen van een
lied. Gekozen wordt voor Gezang 305:2. Vervolgens gaat ds. De Jong voor in gebed. Daarna leest
hij Johannes 20 : 19-29.
Jezus komt ook daar, waar deuren dicht zitten. Deuren van huizen, deuren van harten. Hij komt
met woorden van vrede. Men hoeft niet angstig te zijn.
Daarnaast geeft Jezus een opdracht: “zoals de Vader Mij zond, zend ik jullie”.
De gesloten deur van het huis moet open. Men moet naar buiten, met de boodschap van het
evangelie als boodschap voor alle mensen. De discipelen hebben dit direct in praktijk gebracht
door naar Thomas te gaan en hem te vertellen dat zij Jezus gezien hebben.
De volgende keer dat men bijeenkomt, is Thomas er wel bij. Opnieuw komt Jezus in hun midden.
De gemeente is een plaats waar de Opgestane Heiland in het midden komt, aanwezig is. Zoals
gezongen kan worden tijdens de samenkomst: “hier is het iedere zondag Pasen”.
Jezus geeft ook ons de opdracht er op uit te gaan. Mensen te wijzen op God. Met de belofte dat Hij
zelf met ons is. Juist ook in al het gemeentewerk.
Na een korte toelichting door de visitatoren over de systematiek van visitaties in de Protestante
Kerk Nederland, wordt de kerkenraad gevraagd of er specifieke onderwerpen zijn die als
knelpunten gelden en waar men zich zorgen over maakt.
Genoemd worden met name de afgenomen kerkgang en de geringe betrokkenheid vanuit de
gemeente.
Afnemende betrokkenheid uit zich o.a. in het moeilijk kunnen vervullen van vacatures in de
kerkenraad (momenteel 3-5). De indruk is dat er gemakkelijk nee gezegd wordt als iemand
gevraagd wordt voor het ambt. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen.
Hier wordt met elkaar over doorgesproken: het ambt als enerzijds verantwoordelijkheid nemen en
anderzijds een roeping. Het ambt geeft ook vreugde, zo wordt genoemd. Iets betekenen voor
anderen en mede daardoor: voor Gods Koninkrijk. Tevens biedt het onderlinge gemeenschapszin
en saamhorigheid. Het kost de ouderlingen moeite om het bezoekwerk vol te houden nu er geen
eigen predikant is. Men heeft daar zorg over.
Gesproken wordt over afgetreden ambtsdragers die daarna geleidelijk minder zijn gaan kerken en
uit beeld raken. Aandacht voor nazorg na een ambtsperiode is nodig, om hen er bij te houden.
Het afnemend kerkbezoek (sinds ongeveer 10 jaar) betreft met name jongeren en gezinnen met
kleine kinderen. Er zijn geen catechisanten en het aantal kinderen bij de nevendienst neemt af.
Ongeveer 4 jaar geleden heeft het JOP begeleiding geboden, leidend tot een jeugdbeleidsplan. Dit
is echter vooral een analyserend rapport geweest. Het heeft niet of nauwelijks geleid tot concrete
aanbevelingen en acties.
De kerkenraad worstelt met dit probleem. Op meerdere manieren wordt dit uitgesproken: “Als
kerk bieden we hen te weinig”. “We hebben het (vaak ook naar eigen kinderen) niet over kunnen
brengen” en “in hoeverre stralen we enthousiasme uit”?
De kerkenraad beseft dat het niet naar de kerk gaan iets ander is dan niet geloven, maar jonge
mensen vragen zich af wat kerkgang toevoegt aan hun geloof. Wat is de meerwaarde van ons als
kerk voor hen?
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Het beleidsplan 2013-2017 (Het juiste spoor…) spreekt over de te maken keuze tussen “op de
winkel passen” en “wezenlijke veranderingen aangaan”. De visitatoren merken op dat deze
wezenlijke veranderingen in het beleidsplan niet concreet worden gemaakt. Veel lijkt overgelaten
te worden aan de toekomstige predikant. Teneinde te beroepen predikanten meer helderheid te
bieden over de gewenste richting van de gemeente wordt hierover met de visitatoren van
gedachten gewisseld.
Na discussie is het gevoelen dat de focus naar voren moet zijn, en dat dit zich moet uiten in
concrete aandacht voor de groep dertigers in Pernis. De predikant richt zich daarbij met name op
deze groep die zich aan de rand van de gemeente bevindt. Gevolg is dat de predikant minder tijd en
energie kan besteden aan de meelevende, trouwe groep gemeenteleden en dat elementen van het
gemeente-zijn een andere inkleuring gaan krijgen.
Ds. de Jong heeft ervaren dat meelevende ouderen dit prima kunnen meemaken. Als het er op
aankomt gaan zij gemakkelijker mee in veranderingen. Ouderen passen zich (de noodzaak
voelend) gemakkelijker aan jongeren aan dan andersom.
Als deze visie duidelijk uitgelegd en gedeeld wordt, voorkomend uit oprechte zorg over de
toekomst van de functie van de kerk voor jongere generaties, zijn veranderingen goed uit te leggen.
Essentieel is om daarbij als kerkenraad in gesprek te komen met jonge gemeenteleden en hen te
vragen wat er nodig is in de kerk om hen weer te laten komen en zich betrokken te voelen. Dit
eventueel groepsgewijs, met jongeren of met jonge ouders.
Daarnaast is het nodig echt zichtbaar en present te zijn in het dorp. In diaconaat, pastoraat maar
ook concreet zich afvragend: wat is de rol van de kerk in Pernis?
Op dit moment ondersteunt de diaconie de voedselbank en biedt zij hulp in het uitzetcentrum bij
Rotterdam-Airport. Samen met andere kerken wordt een Roemenië-reis georganiseerd waarbij
hulpgoederen meegenomen worden. In het wijkgebouw Rehoboth is een “2e kans winkel”
gevestigd. Mede daardoor is dit wijkgebouw een sociaal gebeuren. Dit geldt ook de jaarlijkse
bazaar.
Geadviseerd wordt om de zichtbaarheid van de kerk in Pernis te vergroten door present te zijn in
samenwerkingsverbanden, wijkbestuur etc. en dit niet alleen een zaak van de predikant te laten
zijn.
Gesproken is over de samenwerking met andere kerken. Samen met de Baptistengemeente wordt
met name het jeugdwerk georganiseerd. Het contact met de Gereformeerde Kerk van Pernis
verloopt prettig en constructief. Eenmaal per jaar vergaderen de moderamina gezamenlijk.
In de zomermaanden zullen de diensten samen gehouden worden. Inhoudelijk zijn er nauwelijks
verschillen in geloven en belijden. Liturgisch wel, maar hierover zijn goede afspraken te maken.
Aan het einde van de vergadering dankt ds. de Jong alle aanwezigen voor de open en constructieve
sfeer waarin met elkaar van gedachten gewisseld is.
Vervolgens besluit dhr. Veldhuizen om 22.00 uur de vergadering met gebed.
Algemene indruk van de visitatoren:
De Hervormde Gemeente Pernis is er één met een duidelijk confessionele signatuur. De
kerkenraad bestaat uit zeer betrokken ambtsdragers met een groot plichtsbesef. Tijdens de visitatie
komen zij, in een sfeer van openheid en onderling vertrouwen, tot een juiste diagnose en analyse
van de gemeente.
De gemeente staat op een kruispunt waarbij gezocht wordt naar het juiste spoor om met name
jongere mensen bij de kerk te houden of terug te winnen. Concretisering van een
toekomstbestendige koers is noodzakelijk, met name om in het beroepingswerk een duidelijke
opdracht mee te geven aan een nieuwe predikant.
Rotterdam, 15 april 2013
G. Veldhuizen (mede namens Ds. P.L. de Jong)
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KERKENRAADSVERGADERINGEN (2)
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering die gehouden is op 16 april 2013.
1. Opening
Preses ouderling B. Koert heet een ieder welkom.
Ouderling B. Ruizeveld de Winter stelt voor te zingen Gezang 78: 1 en 2 en gaat voor in gebed.
Hierna leest hij Psalm 32 en een stukje uit een boekje over de vijftig dagen tussen Pasen en
Pinksteren; dit gaat over zonde en schuldbelijdenis (Ps. 32:5).
2. Appel nominaal
De afwezige ambtsdragers worden genoemd.
3. Vacante periode
Het concept over de werkwijze van de beroepingscommissie wordt besproken.
B. Koert deelt mee dat de solvabiliteitsverklaring voor een volledige predikantsplaats is ontvangen;
deze is één jaar geldig. J. Sekeris is de uitdaging met succes aangegaan en wordt bedankt; hij zegt
dat A.C. Bijl hem hierin heeft bijgestaan. Ook heeft J. Sekeris samen met de heer L. Groeneveld
op de Rabobank overleg gehad over de financiën.
L. Meijboom deelt mee dat nu de volgende stap kan worden genomen.
A.C. Bijl heeft contact gehad met het bemiddelingsbureau over te beroepen predikanten. Hij zal de
papieren met de gevraagde documenten opsturen, hierna kan de commissie aan de slag.
Ds. Vlasblom zegt dat er in de nieuwe kerkorde veel veranderd is. Als de kerkenraad een beroep
wil uitbrengen moeten de lidmaten vervolgens instemmen met dit beroep.
L. Meijboom toont de Profielschets met foto’s, dit ziet er prachtig uit en verdient alle lof!
De Profielschets, 16 april 2013, wordt vastgesteld, tevens laat hij het nieuwe Beleidsplan zien,
16 april 2013. Ook dit wordt vastgesteld
De concept werkwijze van de Beroepingscommissie, april 2013, wordt vastgesteld
4. Notulen en besluitenlijst van de kerkenraadsvergadering van 12 maart 2013
* N.a.v. het Beleidsplan.
B. Koert vraagt zich af hoe nu verder te gaan met het Beleidsplan. Dit komt één keer per jaar aan
de orde in de kerkenraadsvergadering.
B. Ruizeveld de Winter vraagt zich af waar de prioriteiten liggen: ouderen/jongeren?
J. Sekeris zegt dat deze vraag ook bij de visitatie naar voren kwam en stelt voor een aparte
vergadering hierover samen met de beroepingscommissie te houden. De keuzes moeten verder
worden uitgediept om er invulling aan te geven.
L. Meijboom vindt dit een goede suggestie en is van mening dat er een visie voor de toekomst
moet komen.
Besloten wordt deze aparte vergadering te houden op 4 juni 2013 voorafgaand aan het moderamen
van 19.30 uur tot 20.30 uur. Daarna vergadert het moderamen verder.
L. Meijboom zal de heer Verheij en mevrouw Louwen voor het 1e deel uitnodigen.
Ds. Vlasblom hoopt ook aanwezig te zijn en zal dat gedeelte voorbereiden en leiden .
Hij zegt overigens dat in de Profielschets kernachtige punten staan.
De notulen worden goedgekeurd en onder dankzegging aan de opsteller getekend.
Ook de besluitenlijst wordt vastgesteld en akkoord bevonden.
5. Behandelen correspondentie
Correspondentie wordt overeenkomstig het voorstel van het moderamen behandeld.
6. Evaluatie Kerkvisitatie 9 april 2013
Dit wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Er is nog geen verslag van de visitatoren
ontvangen.
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7. Evaluatie Gemeenteavond 19 maart 2013 in “Rehoboth”
Vanuit de gemeente is het voorstel gedaan een mannenkoor uit te nodigen voor een
avond/zangdienst. Afgesproken wordt het mannenkoor voor de avonddienst van 15 september
aanstaande uit te nodigen. Verslag van de gemeenteavond wordt vastgesteld.
8. Mededelingen
a. Moderamen:
Er is overleg geweest met de Gereformeerde kerk (Mw. S. Brand) en de Baptistengemeente over
gezamenlijke activiteiten in het startweekend bij opening winterwerk. Nog geen definitieve
plannen. Ouderling B. Koert gaat het ZWO overleg, met Gereformeerde Kerk en
Baptistengemeente, hierover coördineren. Het idee, om dan ’s avonds een zangdienst te houden en
een koor uit te nodigen. Zie ook onder evaluatie gemeenteavond.
b. Consistorie: geen mededelingen.
c. Diaconie:
J. H. Meijboom- van der Steen deelt mee dat er offertes zijn aangevraagd voor nieuwe
avondmaaltafellakens. De kerktelefoon in het Havenlicht doet het weer goed.
d.College van kerkrentmeesters:
L.J. Hoogwerf deelt mee:
* De extra collecte voor het tekort heeft 3000 euro opgebracht.
* Er lopen diverse offertes voor aanpassingen in de pastorie.
* De kwaliteit van de geluidsinstallatie in de kerk wordt uitgezocht.
e. Rond de kerkdiensten:
Op 5 mei is er een doopdienst en is er na afloop gelegenheid om de doopouders te feliciteren en
met elkaar koffie te drinken.
Er is op die dag ‘s avonds een Interkerkelijke Evangelisatiedienst (Zangdienst) waaraan het
Christelijk koor “Revival”zal meewerken. Er is gevraagd om na afloop gelegenheid te geven om
met elkaar koffie te drinken. Doordat de vaste bezetting voor het koffieschenken niet allemaal
aanwezig kan zijn wordt naar een alternatief gezocht.
L. Meijboom zal overleggen, over het gebruik van de bijbel voor de Bijbellezing, met de dominee
die voorgaat in de afscheidsdienst op 23 juni 2013. In deze dienst nemen kinderen van de
nevendienst afscheid.
Er zal een Bijbel van de Herziene Statenvertaling worden aangeschaft voor op de kansel.
*f. Evangelisatie:
Op 15 mei a.s. is er een Pinksternoveen in de Baptistenkerk van 19.30-20.30 uur.
Op 24/25 mei is de gebedsnacht. Locatie is nog niet bekend
*g. Jeugdwerk:
Geen mededelingen.
*h. H.V.D.
Diaken J.H. Meijboom- van der Steen zegt dat het voor de leiding van de Ouderensoos, Mw. J.
Bosloper en Mw. D. Verheij, te zwaar wordt om het geheel draaiende te houden. Zij overwegen
om aan het eind van dit jaar te stoppen en gaan via Kerkklanken een oproep doen voor vervanging
om 1x per 14 dagen op de woensdagmiddag “soos” te houden.
*i.. Zending:
Volgende week is er weer een gezamenlijke vergadering met de Gereformeerde Z.W.O. over het
nieuwe project: Bad-Bed-Brood.
*j. Classis:
27 mei is er weer een vergadering.
*k. Overigen:
Ouderling-scriba A.C. Bijl deelt mee dat in de volgende kerkenraadsvergadering de aftredende
ambtsdragers, en daarmee de vacatures, aan de orde zullen komen.
9. Schriftelijke rondvraag
Er is niets ontvangen.
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10. Sluiting
Ouderling B. Koert stelt voor te zingen de verzen 1 en 3 van gezang 221 en gaat voor in
dankgebed.
Om 21.35 uur bedankt hij de aanwezigen voor hun inbreng en wenst een ieder wel thuis.

Kort verslag van de extra kerkenraadsvergadering die gehouden is op 4 juni 2013
1. Opening
Preses ouderling B. Koert heet een ieder welkom en geeft het woord aan ouderling B. Ruizeveld
de Winter. Laatstgenoemde leest 2 Kor. 5: 1-10. Hij ziet hierin een verwijzing naar Pinksteren:
vs. 5: De Geest als onderpand; dit geeft vaste waarde in het leven.
We zingen lied 304 vers 3. Hierna gaat hij voor in gebed.
2. Appèl nominaal:
De afwezige ambtsdragers worden genoemd.
3. Vacante periode
* Groslijst. Selectie maken uit te beroepen predikanten.
*Toepassing Profielschets, inleiding en begeleiding door Ds. Vlasblom.
Preses B. Koert heet een ieder nogmaals welkom, in het bijzonder Ds. Vlasblom en de leden van
de beroepingscommissie: Mevrouw F.J. Louwen - Noordsij, de heer L. Meijboom (voorzitter) en
de heer H.J. Verheij.
Hierna geeft hij het woord aan L. Meijboom die het volgende meedeelt:
Er was een uitnodiging voor een dominee date (waar toekomstige predikanten zich profileren) op
17 mei j.l. De commissie wilde erheen gaan maar er was geen plaats meer. Dit heeft er wel toe
geleid dat een tweetal proponenten contact hebben gezocht met de beroepingscommissie.
Voorzitter L. Meijboom heeft uitgebreid gesproken met Ds. Oortgiesen van het Mobiliteitsbureau
over te benaderen predikanten.
De predikanten van de groslijst worden nu door hem één voor één besproken. Vertrouwelijke
informatie over hen wordt uiteraard niet vermeld.
Hij geeft aan dat de lijst nu actueel is maar ook weer snel om diverse redenen kan veranderen.
De commissie gaat verder als volgt te werk:
Men begint met één predikant.
Is deze geïnteresseerd dan wordt de profielschets opgestuurd, na ca. 1 week wordt de predikant
gebeld en bij verdere belangstelling wordt een afspraak gemaakt om een dienst van die predikant
bij te wonen in de eigen gemeente en verder met elkaar in gesprek gaan.
Dit overeenkomstig de geaccepteerde werkwijze van de beroepingscommissie.
Preses B. Koert stelt vast dat de vergadering het unaniem eens is met het voorstel van de
beroepingscommissie en dat de commissie nu verder aan de slag kan gaan.
“Toepassing Profielschets”.
Ds. Vlasblom stelt voor om dit in “spelvorm”te doen en wel in 3 groepen/sporen ,dit n.a.v. het
Beleidsplan : “Het juiste spoor”. Men kan kiezen aan welke groep men wil deelnemen.
Hij geeft enige toelichting:
Spoor 1. Het werk in de gemeente. Veranderen of alles bij het oude houden?
De predikant en kerkenraad vormen een groep, gaan persoonlijk naar de mensen toe.
Groothuisbezoek na één jaar.
Opgemerkt wordt hoe dit gestalte te geven i.v.m. de eigen visie van de predikant.
Ds. Vlasblom zegt dat er eerst een verkenningsperiode zal zijn waarna men intensief aan de slag
gaat.
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Spoor 2. Samenwerking met de andere kerken.
Deze groep zou graag meer gezamenlijke (gezins)diensten willen. Ook gezamenlijke
Bijbelprojecten. Oppassen voor hospitaliseren, ook als kerk meer naar buiten treden.
Meer competentie ontwikkelen en hopen op feedback van gemeenteleden.
Spoor 3. Preek en Liturgie.
Vanuit deze groep wordt opgemerkt op dat er meer afwisselend kan worden gelezen uit de
verschillende Bijbelvertalingen. Het hangt ook af welke vertaling de dominee prefereert.
Tijdens de discussie viel op dat men van mening is dat sommige preken wel erg lang duren,
moeilijk om dan de aandacht vast te houden.
De symboliek van bijvoorbeeld een Paaskaars wordt door een enkeling voorgesteld.
Er wordt benadrukt dat de verkondiging van het Evangelie tijdens een dienst centraal moet staan,
dit is het belangrijkst.
Ook wordt voorgesteld om “Revival”te vragen om te helpen wanneer er liederen uit het nieuwe
liedboek gezongen gaan worden. B. Koert zegt dat de kerkenraad eerst nog een beslissing moet
nemen over de introductie en het in gebruik nemen van het nieuwe liedboek.
De genoemde punten bij de “sporen” zijn opgetekend en zullen, na bespreking en besluitvorming
op de kerkenraadsvergadering, door de beroepingscommissie worden meegenomen in het
beroepingswerk.
4. Sluiting
Om 20.45 uur bedankt preses B. Koert de aanwezigen voor hun komst en deelt mee dat het
moderamen verder vergaderen zal.

DIACONIE

Muziekprogramma kerkradio
In verband met vakantie is er donderdag 27 juni 2013 geen muziekprogramma op de kerkradio te
beluisteren.
Rien en Teun Roobol.

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst
Verantwoording giften van de maand juni.
Giften via Lien Bijl
2x €5,=
Zelf heb ik ontvangen 1x €10,=
Hartelijk dank!
Aukje Koole

JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 30 juni
Zondag 7 juli

Zondagsschool
Vertrek vanuit de kerkdienst
Zondagsschool in Geref. kerk (vertrek vanuit de kerkdienst)
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OVERIGE MEDEDELINGEN

Bedankje
Graag wil ik u allen heel hartelijk bedanken dat u zo meeleefde met mij, zowel in het ziekenhuis
als bij mijn thuiskomst. Ook heel hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen en fruit.
Hartelijke groeten, Corry Molendijk-Van Velden
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
Data kerkklanken 3e kwartaal 2013
Inleveren kopij
Verschijningsdata
5-7
12-7 nr. 8
19-7 (6 weken)
26-7 nr. 9 (zomervakantie)
30-8
6-9 nr. 10
13-9
20-9 nr. 11
27-9 (3 weken)
4-10 nr. 12

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
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e-mail: kerkburopernis@hetnet.nl

: vacant

1e Scriba
: dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55 , 3195 SK Pernis
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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
438 51 98
Penningmeester : dhr J. Sekeris, Verheulstraat 3, 3195 TG Pernis
416 43 44
INGrek.nr
: 63.27.27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis
Bankrek.nr
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Bankrek.nr
: 3532.02.584 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Pernis
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

438 83 60
438 53 85
848 70 14
416 74 37
416 46 98

: mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis
438 44 46
: 3532.02.584 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Pernis o.v.v. Zendingscommissie

Gebouw “Rehoboth”
Inlichtingen
: dhr H.J. Verheij, Ring 225, 3195 XE Pernis

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
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
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