KERKBLAD HERVORMDE GEMEENTE PERNIS

51e jaargang - nr. 16

6 december 2013

Kopij inleveren vóór 13 december (kopij voor 3 weken)

KERKDIENSTEN

Zondag 8 december 2013 - 2e Advent
09.30 uur : de heer R.D. van Schouwen te Honselersdijk
18.30 uur : ds. W.H. van Boeijen te Ter Aar
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. T. Roobol

_

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

Commissie van ontvangst: mevr. T. van der Steen-den Ouden / mevr. C. Vink-van Tielen
Collecten
: Kerstgaven (Kerstattenties zieken en bejaarden) / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. G. van Hilten, tel. 438 51 33
Oppasdienst : Hanneke Verschoor en Vera Groeneweg
Zondagsschool: Jolien Roobol

Zondag 15 december 2013 - 3e Advent
09.30 uur : de heer R.L. Antes te Rotterdam-Zuid
18.30 uur : ds. D. van Duijvenbode te Monster

_

Organist
dhr. W. Ketting
dhr. C.A. van Dijk

Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. B. Koert

Commissie van ontvangst: mevr. N. Bootsma-van Wijngaarden / mevr. J.A. van Opstal-Stougie
Collecten
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. A.C. Bijl, tel. 416 74 37
Oppasdienst : Nel van der Stoep en Siska Verheij
Zondagsschool: Petra Sekeris

BIJBELROOSTER

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

8 december
9 december
10 december
11 december
12 december
13 december
14 december
15 december
16 december
17 december
18 december
19 december
20 december
21 december

2 Koningen 11:1-20
2 Koningen 12:1-22
2 Koningen 13:1-13
2 Koningen 13:14-21
Romeinen 9:1-13
Romeinen 9:14-29
Romeinen 9:30-10:13
Romeinen 10:14-21
Romeinen 11:1-6
Romeinen 11:7-24
Romeinen 11:25-36
Titus 1:1-9
Titus 1:10-16
Matteüs 1:1-17
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Staatsgreep
Tempelcollecte
Hardleers
Leven en dood
Trouw aan de belofte
God is soeverein
Belijdenis
Door te luisteren kom je tot geloof
Gods volk
Dankbaar, niet hoogmoedig
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk
Profielschets
Geen ruimte voor geklets
3 x 14

Meditatie
In blijde verwachting.
Wat een wonderlijke God hebben wij toch.
Een God wiens Naam Wonderlijk is en die wonderen doet en wonderen doet horen.
Elisabeth, een vrouw die geen kinderen gekregen had en die ook niet meer zou kunnen krijgen. En
nu is zij, Elisabeth, wonder boven wonder, ja inderdaad is het een wonder van boven, van God de
allerhoogste, dat Elisabeth nu in verwachting is. Van Johannes, zijn naam betekent God is genadig.
En het is ook een wonder dat Maria in verwachting is. Want zij was nog niet met Jozef
samengekomen. Er was geen samenzijn, geen gemeenschap geweest van Maria met haar verloofde
de timmerman Jozef.
En nu is zij, de maagd Maria, wonder boven wonder, ja inderdaad is het alweer een wonder van
boven, van God de allerhoogste, toch in verwachting. Van Jezus, want Hij zal Zijn volk zalig
maken, dat wil zeggen, dat Hij Zijn volk verlossen zal van de zonde.
En dan gaat Maria op bezoek bij Elisabeth haar nicht. Die een half jaar eerder zwanger geworden
was van de voorloper van de Heere Jezus, Johannes de Doper.
En Maria gaat het huis van Zacharias, de man van Elisabeth binnen en ze groet Elisabeth.
En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind in Elisabeth haar buik op. Waarom?
Omdat dit ongeboren kind van Elisabeth blij was om de komst van Maria de moeder des Heeren.
Weer een wonder van de allerhoogste God. Johannes de Doper was in de schoot van zijn moeder
Elisabeth in staat om te weten dat tante Maria in verwachting was van de Zaligmaker der wereld,
van Jezus.
En dan gebeurt er nog veel meer: Elisabeth was rechtvaardig voor God evenals haar man, maar nu
op dat moment als Maria bij haar op visite komt, nu wordt Elisabeth vervuld met de Heilige Geest.
En zij riep uit met luider stem en sprak: Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de
vrucht van uw schoot.
Verwachting, lang niet altijd in blijde verwachting, maar hier wel.
En nu, wat is het dat ik verwacht, mijn hoop die is op U!
Het geloof weet dat dit niet zomaar een kind is, maar dit is het beloofde kind van de
moederbelofte.
Dit is hét Kind, en Hij zal Zijn volk zalig maken/verlossen van hun zonden.
Daarom zijn we blij met de blijden, Gij Heere hebt de blijdschap groot gemaakt.
Wat blijdschap smaakt mijn ziel, als ik voor u Heere Jezus nederkniel.
Blijdschap in de Heere, blijdschap om de Heere en blijdschap door de Heere.
Door Zijn daden, omdat de Machtige grote dingen gedaan heeft aan Maria, dat eenvoudige meisje.
Kent u blijdschap? Bent u blij om wat komt? Bent u blij om wie er komt?
Bent u in blijde verwachting van Jezus Christus omdat Hij eenmaal wederkomen zal om te
oordelen de levenden en de doden?
Hoe zullen wij Hem, de Vorst des levens, Hoe zullen wij Hem de Zaligmaker dan ontvangen en
ontmoeten? Als onze Rechter of als onze Redder?
Want weet, eens zal Hij, Jezus Christus, weer verschijnen als Rechter van het heelal.
Dan zullen zij, die in blijde verwachting van Hem waren, in Hem verheugd, huppelen van
zielenvreugd daar zij hun wens verkrijgen. Wat wenst u? Wat wens u nog meer: kado’s, nog meer
levensjaren, een betere gezondheid of een witte kerst. Of is het uw hartenwens om Jezus te zien
komen met eer en heerlijkheid gekroond? Behoort u bij dat volk dat Zijn verschijning heeft lief
gekregen? Als Jezus dan komt, dan zal uw blijdschap ten hoogste toppunt stijgen.
Bereidt dan de weg in Hem, in Jezus verblijd, Die door de vlakke velden rijdt: Zijn Naam is Heer
der Heren.
Mijn gebed voor u en mijzelf is, dat wij in blijde verwachting mogen zijn, of anders spoedig in
blijde verwachting mogen geraken.
Heere raak ons daarom aan met Uw woord en met Uw Heilige Geest.
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Dan zal het heil des hemels eenmaal dagen in het oosten,
Het licht der wereld schijnt dan overal
Jezus komt de volken troosten,
Jezus Die eeuwig heersen zal.
En dan zullen alle broeders en zusters in Christus, dan zullen allen die geloofd hebben en Christus
lief gekregen hebben, eeuwig gaan beleven wat Guido de Brês aan het slot van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis heeft geschreven, als Jezus wederkomt zullen Gods kinderen gekroond worden
met heerlijkheid en eer. De Zoon van God zal hun naam belijden voor God Zijn Vader en Zijn
uitverkoren engelen; alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden; En de Heere zal hen allen
zulk een heerlijkheid doen bezitten, als geen mensenhart nooit heeft kunnen bedenken. Daarom
verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om dan ten volle te genieten van de
beloften van God, in Jezus Christus, onze Heere.
Bent u zo in blijde verwachting van Christus komst? Weet dat dan al Gods kinderen zullen worden
verwarmd door de stralen van de Zon der gerechtigheid, door Christus zelf.
Het vleesgeworden woord, dat heerlijke laatste woord van God aan u en mij.
Ja, de stralen van die Zon der gerechtigheid
(die) doen het duister zwichten.
En dat Licht zal (dan) zegepralen,
Het is Christus, het eeuwig Licht!
Amen.
R.L. Antes, geestelijk verzorger Sonneburgh

GEMEENTEBERICHTEN

In Memoriam Jacob Dennis Vermaat
Op 21 november overleed Jacob Dennis (Sjaak)Vermaat in de leeftijd van 78 jaar. Slechts enkele
weken daarvoor had hij het bericht gekregen dat hij ongeneeslijk ziek was.
Hij was altijd een actief mens die aan de ene kant wel eens erg direct kon zijn en aan de andere
kant erg gevoelig was. Vooral de orgelmuziek van Martin Mans kon hem diep ontroeren. Met zijn
bijzondere gevoel voor humor bracht hij mensen aan het lachen. Hij had twee rechterhanden en hij
had de gave gekregen om te tekenen en te schilderen.
Toen hij, op een paar maanden na 50 jaar geleden, in het huwelijk trad, kwam hij samen met zijn
vrouw in Pernis wonen en na een korte onderbreking in Hoogvliet kwamen zij hier met hun twee
zonen weer terug.
De laatste weken van zijn leven zijn heel zwaar geweest, maar deze tijd heeft hem ook de
gelegenheid gegeven om afscheid te nemen van wie hem lief waren en om zich voor te bereiden
op de ontmoeting met zijn Schepper. De liederen voor de uitvaartdienst heeft hij zelf uitgekozen:
Heer, wees mijn Gids en psalm 139.
In de aula van de begraafplaats lieten wij ons bemoedigen door de woorden van Psalm 139 en van
1 Johannes 4 over Gods liefde die er eerst is en die zo groot is dat Hij zijn Zoon heeft gezonden als
een verzoening voor onze zonden. In zijn hoede hebben we de heer Vermaat vóór zijn overlijden
opgedragen.
Mevr. Vermaat, de kinderen en kleinkinderen wensen wij voor de tijd die komt de kracht en de
troost van de Heilige Geest.
Ds. S.A. van de Graaf-Leentfaar
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Jarigen
Op 7 dec. Mevr. J. Noordzij-Boender (Van Beyemontsingel 34) en Dhr. D.P. Pors (Ring 479).
Op 9 dec. Mevr. W.F.C. Groenenboom-Lodder (Verheulstr. 14).
Op 12 dec. Mevr. A. Berkhout-Koole (Uiterdijk 165).
Op 15 dec. Mevr. G. Borst-Borst (De Elf Ranken) en Mevr. M. J. Bijl-Bouter (Ring 497a).
Op 16 dec. Mevr. C.B.T.van Luijk-Driesprong (Havenlicht 003).
Op 17 dec. Dhr. P.C. van der Horst Sr. (Burg. Beijenstr. 75).
Op 19 dec. Dhr. A. Kruidenier (Ring 197).
Allen een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!
‘O Vader, dat uw liefd’ ons blijk’,
o Zoon, maak ons uw beeld gelijk,
o Geest, zend uwe troost ons neer,
Drie-enig God, U zij al de eer!’
Gez. 383:6

Jubilea
Op 9 december zijn Dhr. J. Vermaat en Mevr. K. Vermaat-Koert (Cremerstraat 157) 60 jaar
getrouwd.
Op 12 december zijn Dhr. L.J. Hoogwerf en Mevr. J.A. Hoogwerf-van der Pas (Burg. van Esstr.
80) 45 jaar getrouwd.
Op 20 december zijn Dhr. H. van Heijst en Mevr. N. van Heijst-Gruteke (Park Vossendijk 481 in
Hoogvliet) 50 jaar getrouwd.
Alle echtparen gefeliciteerd en van harte Gods zegen toegebeden!

Zieken
Mw. A. Koster, G.A. Soetemanweg 55 g verblijft in het Ikazia Ziekenhuis.
Wij wensen haar en alle zieken thuis Gods nabijheid toe.

Verpleegtehuizen
Careyn Zes Rozen
Rozenlaan 9/13a, 3202 KC Spijkenisse
Mevr. J. Meijer-van der Nol

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

Sonneburgh, locatie Groene Kruisweg
Groene Kruisweg 269, 3084 LM Rotterdam
Dhr. A. Kruidenier (KOV 273.3)
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!

Bloemen
De bloemen gingen op 24 november als groet van de gemeente naar:
Mevr. C. Sekeris – van der Steen, Verheulstraat 5 en
Dhr. J. Sterrenburg, Uiterdijk 183.
Op zondag 1 december gingen de bloemen naar:
Mw. A. Pons, Ring 64 en naar
Mw. N. van Dijk – van Antwerpen, Murraystraat 7.
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Wij gedachten
In de gedachtenisdienst op zondag 24 november, waarin veel gasten aanwezig waren, lieten wij
ons bemoedigen door Romeinen 8:18-26.
Wij gedachten:
Everdina Verheij – Evers
Willem Verheij
Geertje van Zanten – Koster
Jacoba Elisabeth Augustina Hoornweg – Krijger
Teunis Marius Borst
Wilhelmina van Berk
Cornelis Marinus van der Leek
Jannetje Hordijk – van Luijk
Sjerp Bootsma
Maria van der Wende – Heuvelman
Leenderina van der Stoep – Haak
Frans van Wijk
Ron van Poppel
Klaas Koopman

12 december 2012
12 december 2012
17 december 2012
24 januari 2013
7 februari 2013
13 februari 2013
24 februari 2013
24 maart 2013
8 april 2013
11 juni 2013
28 juni 2013
29 juni 2013
19 juli 2013
31 juli 2013

74 jaar
69 jaar
64 jaar
91 jaar
88 jaar
86 jaar
73 jaar
95 jaar
83 jaar
81 jaar
82 jaar
96 jaar
47 jaar
89 jaar

Die ons in ’t hart geschreven staan
Die ons in ’t hart geschreven staan,
die onze dagen deelden
maar in de dood zijn voorgegaan,
zij lieten ons de beelden
van zoet en droef herinneren,
van zoeken, hopen, wachten.
Zal in de starre, koude dood,
hun naam nog overnachten?
Nooit wordt de droefheid bodemloos:
God houdt zijn handen open
en heel ons leven, doods en broos,
draagt Hij door vrees en hopen.
Herinnert Hij zich niet hun naam
als wachters op de morgen?
Die in de nacht zijn voorgegaan
zijn in zijn trouw geborgen.
De naam waarmee zij zijn genoemd
staat in Gods hand geschreven
en zal door alle donker heen
toch onuitwisbaar leven.
In Christus blijft die naam bewaard,
naar Hem mogen zij heten,
totdat de droom verkeert in zien,
geloven wordt tot weten.
Sytze de Vries
Bij de diensten
In de adventstijd zijn we op weg naar het Kerstfeest. Ook in de komende weken mogen we als
gemeente samenkomen rondom het Woord, waarbij het kerstfeest zijn licht al een beetje vooruit
werpt in de adventsweken. We hopen met elkaar gezegende diensten te hebben.
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Avondbijeenkomsten
Op zondag 13 oktober heeft de commissie die de avondbijeenkomsten in de kerk organiseert de
aanwezige gemeenteleden geïnformeerd over het voortbestaan van deze samenkomsten. De
meningen en opmerkingen die toen door de aanwezigen zijn gemaakt, zijn meegenomen door de
commissie en in een overleg op 13 november besproken. De commissie is, alles afwegende, tot het
besluit gekomen de avondbijeenkomsten per 1 januari 2014 niet voort te zetten. Dit besluit is op
de vergadering van 19 november aan de kerkenraad meegedeeld. Het voortbestaan van de tweede
dienst bij de viering van het Heilig Avondmaal en de zangdiensten met Pasen en Pinksteren wordt
op de gemeenteavond in januari aan de gemeente voorgelegd.
Zo komt er een eind aan een lange traditie van de tweede dienst of bijeenkomst op zondag. Een
dienst die heel lang het karakter van een leerdienst heeft gehad. Oorspronkelijk werd de tweede
dienst ’s middags gehouden. De heer J. ’t Hart schrijft in de speciale editie van “Kerkklanken” die
in 2001 is verschenen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het huidige kerkgebouw: “Ook
in de middagdiensten, heel vroeger om 14.00 uur, later om 14.30 uur, telde men nog 600
kerkgangers.” De middagdiensten zijn nogal eens van aanvangstijd veranderd. Van 14.00 uur
werd het 14.30 uur, later 15.00 uur en tenslotte, onder invloed van de continudiensten op de Shell,
15.30 uur. Begin zestiger jaren van de vorige eeuw werd de tweede dienst afwisselend in de
middag en in de avond om 18.30 uur gehouden . Uiteindelijk werd besloten om de tweede dienst
volledig naar de avond te verplaatsen. Dat had ook weer gevolgen. De jongerenverenigingen
C.M.V. “Maria” en C.J.M.V. “Jonathan” vergaderden om18.30 uur in Rehoboth. De kerkenraad
vond het eigenlijk niet zo’n goed idee dat de kerkdienst en de bijeenkomsten van de
jeugdverenigingen op dezelfde tijd gehouden werden. Dat gaf onenigheid waar men het
uiteindelijk niet over eens werd.
De doopbediening vond tot op dat moment altijd in de middagdienst plaats. Het was niet zo
verstandig dit in de avonddienst voort te zetten, daarom werd besloten de doop voortaan in de
morgendienst te laten plaatsvinden.
Per 1 januari 2011 werden de avonddiensten officieel afgeschaft. Daarvoor in de plaats werden de
avondbijeenkomsten georganiseerd door een commissie die was samengesteld uit de leden van het
Consistorie aangevuld met een aantal gemeenteleden. Vanaf 1 januari 2014 komt er een eind aan
deze avondbijeenkomsten in onze gemeente.
Leen Meijboom.
Kerstgroet
Onderstaande gemeenteleden, die buiten Pernis wonen, zouden het fijn vinden om kerstkaarten te
ontvangen. Wilt u ook aan hen denken?
- Aarlien Bekker, Oost-Havendijk 36, 3241 LK Middelharnis
- Marije Berkhout, Marrewijkpad 2, 3201 PK Spijkenisse
- Johan Groeneweg, Thorbeckelaan 1a, 3201 WJ Spijkenisse
- Richard Roobol, A.S.V.Z. Witburch, Mangaan 7, 3162 ZA Rhoon
- Ton den Uijl, Wanmolen 15, 3171 DM Poortugaal

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Dinsdag

10 december Kerkrentmeesters

Consistoriekamer

19.30 uur

Fonds Inwendige Zending
De deurcollecte van zondag 17 november, welke bestemd was voor het Fonds Inwendige Zending,
heeft € 262,35 opgebracht. De gemeente wordt hiervoor hartelijk dank gezegd!
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KERKENRAADSVERGADERING

Kort verslag van de kerkenraadvergadering gehouden op dinsdag 8 oktober 2013.
Opening
Bij afwezigheid van ouderling B. Koert zit ouderling B. Ruizeveld de Winter (praeses) de
vergadering voor. Hij heet een ieder van harte welkom en geeft het woord aan ouderling
P. Boekholt - Rep die de opening zal verzorgen. Zij stelt voor om te zingen Gezang 481 de verzen
1, 2 en 3 en gaat daarna voor in gebed. Vervolgens leest zij uit Mattheüs 25 de verzen 14 t/m 30 en
aansluitend het gedicht “Wat doe ik met mijn talenten?” uit het boekje ”Bemoediging”. Zij heeft
dit gedeelte als opening gekozen met het oog op het beroepingswerk waarvoor wij met “onze”
talenten op zoek zijn naar een predikant met “zijn” talenten.
Praeses B. Ruizeveld de Winter bedankt P. Boekholt – Rep voor het verzorgen van de opening en
feliciteert J. Meijboom – van de Steen met het 50 jarig huwelijksjubileum.
Hij stelt voor om verder de agenda zoals aangegeven te volgen.
Appèl nominaal
De afwezigen worden genoemd.
Vacante periode
De voorzitter van de beroepingscommissie de heer L. Meijboom geeft de stand van zaken weer.
Aan de hand van de vastgestelde lijst is verder gegaan met het benaderen van de daarop genoemde
predikanten. Via Kerkklanken wordt de gemeente op de hoogte gehouden van de voortgang.
Nu het niet direct tot verdere contacten leidt wordt aangegeven niet te ongeduldig te worden en
daardoor geen overhaaste besluiten te nemen. In gebed blijven en vertrouwen houden op een goede
afloop!
Notulen en besluitenlijst van 10 september 2013
Notulen van de vergadering van 10 september wordt doorgenomen en waar nodig toegelicht en
gecorrigeerd. Deze wordt onder dankzegging aan de notulist vastgesteld en getekend.
De Besluitenlijst geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen en wordt eveneens vastgesteld.
Correspondentie, ingekomen- en uitgegane post
De correspondentie wordt overeenkomstig het voorstel van het moderamen afgehandeld.
Vraag van TFT Kees Jan en Lianne Koster
Op de vraag van het TFT van Kees Jan en Lianne Koster op welke wijze er steun kan worden
gegeven aan Kees Jan, Lianne en hun kinderen nu zij het voornemen hebben om nog een jaar
langer in Engeland te blijven wordt het volgende voorstel aangenomen:
- Op elke 1e zondag van de maand zal er in de voorbede aandacht aan worden gegeven en ook aan
Arjan Branger en zijn partner.
- Door de Diaconie is de toezegging gedaan om de financiële ondersteuning met 1 jaar te
verlengen.
Concept Preekrooster 2014
Gezien de geringe en afnemende belangstelling betreffende de zangdiensten met Pasen, Pinksteren
en de Evangelisatiediensten zijn de meningen vanuit de vergadering duidelijk en wordt besloten op
de eerstvolgende gemeenteavond aan de gemeente voor te stellen deze m.i.v. januari 2014 te laten
vervallen.
Over de 2e dienst op de zondagen waarop het Heilig Avondmaal wordt bediend, lopen de
meningen uiteen en wordt voorgesteld dit onderwerp te agenderen voor de november vergadering
zodat een ieder de tijd wordt gegeven om er nog over na te kunnen denken. De bedoeling is om in
de november vergadering tot een voorstel te komen en dat aan de gemeente te kunnen voorleggen.
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Vacatures ambtsdragers
Op de in Kerkklanken geplaatste oproep aan de gemeente om met namen voor kandidaten te
komen is geen enkele reactie gekomen. Dat dit de kerkenraad een zorg is mag duidelijk zijn!
Omdat op 2 februari 2014 onze consulent, Ds. J.A.P. Vlasblom, voorgaat wordt die datum gekozen
voor afscheid en (her) bevestiging ambtsdragers.
Ouderling van dienst en afkondiging
Gezien het geringe aantal ambtsdragers dat nu meedraait in het rooster “ouderling van dienst en
afkondiging” is nogmaals een oproep gedaan voor uitbreiding van het aantal.
De diakenen J. Meijboom – van der Steen en T. Roobol geven aan te willen gaan meedraaien.
De namen worden doorgegeven aan R. van der Leeden die de roosters opstelt.
Het is de bedoeling dat zij met ingang van januari 2014 gaan meedraaien.
Mededelingen
a. Moderamen:
Alle besproken onderwerpen zijn verwerkt in de agenda en besproken.
b. Consistorie:
- Laatst zondag van het Kerkelijk jaar. Door de scriba is de lijst van overleden gemeenteleden en
adressen van nabestaanden ter controle doorgegeven aan het Consistorie, evenals de voorbeeld
brieven voor de uitnodigingen en adventsbrieven voor de nabestaanden. In hun vergadering van
16 oktober wordt dit besproken en daarna teruggekoppeld naar de scriba.
c. Diaconie:
- Op 15 oktober vergadering.
d. College van kerkrentmeesters:
- Er zijn twee offertes aangevraagd voor schilder- en behangwerk in de pastorie.
- Het is goed dat er een stelpost is voor onvoorziene werkzaamheden. Er is nogal wat “houtrot”
geconstateerd wat extra werk geeft.
e. Rond de kerkdiensten:
- Na de morgendienst van “Opening Winterwerk” op 15 september j.l. was er koffiedrinken in
“Het Havenlicht”. Gezien de geringe opkomst van zowel bewoners als gemeenteleden wordt de
vraag gesteld of dit op deze manier nog zo moet doorgaan.
Ouderling P. Boekholt – Rep zal dit bespreken met Mw. I. van Twillert (locatiemanager
Havenlicht) en het resultaat daarvan terug koppelen naar de KRD.
- Besloten wordt om het doen van de voorbede voor de jubilarissen, welke zijn genoemd in
Kerkklanken, weer nieuw leven in te blazen en per direct weer te gaan doen.
Sinds het vertrek van Ds. Lavooij is verzuimd hier aandacht aan te geven en dat was niet goed.
In eerstvolgende Kerkklanken dit kenbaar maken en een verklaring geven.
f. Evangelisatie:
De “Kids praise” in De Heuvel is een succes geweest! Geadviseerd wordt wel, om in
voorkomende gevallen, goede afspraken te maken voor het “JOB moment” bij ons in de kerk
gezien de ervaring van afgelopen zondag.
g. Jeugdwerk:
Vraag gekomen via Robert van der Stoep, van Rock Alpha, om een financiële bijdrage.
Er is een begroting bijgevoegd en geadviseerd wordt dit met de penningmeester van de
Jeugdraad af te handelen.
h. H.V.D.:
- Mw. Hannie Groeneweg heeft het voorzitterschap van Mw. Janny Bosloper overgenomen.
- Het aantal mensen dat op zondag de bloemen wil wegbrengen is tot een minimum geslonken en
daarom, zo is het voornemen, zal er m.i.v. januari 2014 aan het begin van de dienst worden
gevraagd wie de bloemen wil wegbrengen.
i. ZWO:
Geen bijzonderheden te melden.
j. Classis:
- De verslagen gaan in het vervolg naar de scriba om te worden opgenomen als ingekomen post.
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- Er is een verzoek gedaan om een contactpersoon te vinden voor het Studentenpastoraat.
Door ouderling B. Ruizeveld de Winter is Robert van der Stoep gevraagd. Robert gaat zich
beraden en koppelt zijn besluit terug naar B. Ruizeveld de Winter.
k. Overigen:
- Er is de laatste weken regelmatig een “zeevarende” (vanaf zijn schip wat bij Damen Shipyard
ligt) in de kerk gesignaleerd. Hij is door enkele gemeenteleden al aangesproken en ook wel
meegenomen voor de koffie. Ook is een Engelstalige Bijbel, die in de kerk lag, aan hem
meegegeven.
Door diaken T. Roobol zal worden nagegaan of er een Engelstalige Bijbel bij de boeken op de
Bazaar is.
- Aandacht wordt gevraagd voor de Bijbel-quiz, er wordt nog een team van de KRD verwacht.
Schriftelijke rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
Sluiting
Ouderling B. Ruizeveld de Winter bedankt een ieder voor zijn of haar bijdrage en sluit deze
vergadering om ca. 22.00 uur af met gebed en wenst vervolgens allen een wel thuis.

EXTRA kerkenraadvergadering gehouden op dinsdag 22 oktober 2013.
Deze extra kerkenraadsvergadering stond geheel in het teken van het beroepingswerk en was
belegd om de kerkenraad te informeren over de vraag voor een parttime verbintenis van een te
beroepen predikant of voor een fulltime verbintenis.
Dit n.a.v. een predikant die was benaderd en in principe wel open stond voor een parttime contract.
Door de vergadering is unaniem besloten om te gaan voor een fulltime predikantsplaats.

GEMEENTEAVOND

Op de laatst gehouden kerkenraadsvergadering is het houden van een gemeenteavond besproken.
Omdat de maand december voor de meeste mensen een drukke agenda te zien geeft is gekozen om
deze in het begin van 2014 te houden. Gekozen is voor de woensdag 29 januari 2014.
In de Kerkklanken die in januari uitkomt wordt u verder geïnformeerd omtrent aanvangstijd en de
aandachtspunten die ter bespreking zullen worden voorgelegd.

BEROEPINGSWERK

De kerkenraad heeft een nieuwe groslijst vastgesteld met namen van predikanten die zij geschikt
acht om te benaderen voor invulling van de vacature. De commissie is inmiddels weer bezig om
predikanten te benaderen.
Namens de kerkenraad en de beroepingscommissie, Leen Meijboom.

ZENDING

Spaardoosjes
De spaardoosjes welke 3 november j.l. zijn ingezameld, hebben € 426,47 opgebracht.
De ZWO commissie wil de gemeente hartelijk dankzeggen daarvoor.
Bed - Bad - Brood -actie Pauluskerk Rotterdam
Enkele weken terug werd in de landelijke en regio bladen gemeld dat het aantal vluchtelingen dat
aanklopt bij de Pauluskerk, zich in een paar maanden tijd verdubbeld had. Reden te meer om u op
de hoogte te houden over de B.B.B.-actie van de gezamenlijke ZWO’s.
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Hieronder de opbrengst tot nu toe:
Uit collecten en actie bussen t/m augustus
Opbrengst fiets-/metrotocht naar de Pauluskerk
Actie bussen kerk: 21 oktober
Actie bussen kerk: 17 november
Giften per bank: oktober/november

€ 1223,39
€ 208,10
€ 42,02
€ 68,55
€ 80,00

Totaal € 1622,06
Allemaal hartelijk bedankt, het geld komt goed terecht. We hebben dat gezien en gehoord.
Deze actie loopt door tot de werelddiaconaatszondag februari 2014. U hoort daar t.z.t. meer van.
Namens de beide ZWO-groepen,
Maarten Kooijman

Kort nieuws over de familie Koster vanuit het zendingsveld in Engeland
De afgelopen weken hebben Kees-Jan en het Kids 'n' Things team hard gewerkt aan het
kerstprogramma. Zoals u eerder hebt kunnen lezen is de titel "What on Earth is Christmas?". Ze
willen de kinderen laten zien wat het echte kerstverhaal is. Stelt u zich eens voor dat een
buitenaards wezen rond kerst naar de aarde komt, hoe komt hij dan te weten waar kerst echt om
gaat? Zijn het de kerstbomen of kerstversiering, is het de kerstman of cadeautjes? In de bibliotheek
gaat onze hoofdpersoon Flibbi op zoek naar een boek over kerst. Hij vindt een speciaal pop-up
boek met alle karakters uit het kerstverhaal en hij besluit ze een bezoek te brengen. De koningen,
de herders en Maria, al hun verhalen verwijzen naar een kleine baby. Jezus, Gods zoon, door Hem
kunnen we weer vrienden zijn van God. Deze week beginnen ze met de shows. In totaal zijn nu 15
boekingen geplaatst. Hopelijk worden dit er nog meer!
Thuisfrontteam familie Koster

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengst collecten november 2013___________________
3 - 11
€ 144,27
bonnen: € 79,00
10 - 11
€ 126,10
€ 80,00
17 - 11
€ 169,70
€ 81,10
24 - 11
€ 273,38
€ 78,10
€ 713,45 waarvan: 8x € 5,€ 318,20
Bonnen:
€ 318,20
7x € 10,TOTAAL
€ 1031,65
2x € 20,=======
4x € 50,-

Opbrengst offerblokken november 2013
€ 108,55
Bonnen:
€ 39,10
Totaal
€ 147,65
======
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DIACONIE

Kerstattenties 2013
Op zondag 8 december zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor de kerstattenties. Ook dit jaar
wil de diaconie in de dagen voor Kerst speciale aandacht schenken aan ouderen en zieken in onze
gemeente. Door een groet in de vorm van een kerstattentie willen wij laten blijken dat juist in deze
dagen het belangrijk is om zich met elkaar verbonden te voelen. Op deze manier willen we ook de
blijdschap over de komst van onze Heiland, Jezus Christus, samen delen.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Overzicht diaconiecollecten november 2013
3 november
€ 176,55
10 november
€ 192,55
17 november
€ 199,61
24 november
€ 242,17
Ontvangen gift via dhr. B. Bijl € 15,00 bestemd voor de kerktelefoon.

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.G. “Wees een zegen”
Woensdag 4 december is ons Sinterklaas avondje.
Donderdag 19 december is onze kerstviering in de benedenzaal van gebouw "Rehoboth",
aanvang 16.30 uur. Ook gasten zijn van harte welkom.
Met vriendelijke groet , namens het bestuur,
Jopie Jansen-van Bennekum.

Sociëteit voor ouderen
Woensdag 18 december vieren we het Kerstfeest in de JVR, ingang Burg. van Esstraat 46.
Aanvang 14.00 uur. U bent allemaal van harte welkom.
Namens de leidsters,
Janny Bosloper

JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 8 december
en 15 december

Zondagsschool
Vertrek vanuit de kerkdienst

Maandag 9 december
en 16 december

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Maandag 9 december
en 16 december

Christelijk koor “Revival”
Bovenzaal Rehoboth 19.45 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
12

OVERIGE MEDEDELINGEN

*** Bedankjes ***
Bij deze willen wij u hartelijk bedanken voor de vele kaarten en felicitaties voor ons 40-jarig
huwelijk.
Hartelijke groet,
Jan en Janny Nieuwpoort
***
Aangenaam verrassend was het om te ervaren dat er door velen van u belangstelling is gegeven
aan ons 45-jarig huwelijksjubileum. Wij zijn dankbaar dat wij deze “mijlpaal” met onze kinderen
en kleinkinderen mochten beleven en vieren! Voor de vele kaarten, bloemen en persoonlijke
gelukwensen willen wij u heel hartelijk bedanken!
Met een hartelijke groet,
Ria en Bram Bijl
***
Graag willen wij u hartelijk bedanken voor de vele kaarten en bloemen die wij mochten
ontvangen voor ons 40-jarig huwelijk.
Paul en Nel Pons

Overzicht collecten avondbijeenkomsten november 2013
3 november
€ 97,00
10 november
€ 76,60
17 november
€ 92,45
24 november
€ 86,90

P.C.O.B.
Onze kerstviering houden we op 17 december in het buurthuis. Deze morgen, die om 9.45 uur
begint, wordt verzorgd door mevr. Kooistra, geen onbekende voor ons. Komt allen!
Het bestuur wenst u allen fijne en goede feestdagen toe en een gezond 2014.
Hartelijke groeten,
Janny Bosloper

Inleveren kopij drukwerk Kerst 2013
In verband met de grote hoeveelheid drukwerk t.b.v. de diverse kerstvieringen verzoeken wij u om
uw kopij vroegtijdig bij ons in te leveren, liefst vóór 10 december.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
de drukkers

Een lekkere actie voor Roemenië!
Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt begint het Roemenië-virus weer toe te slaan.
Dit jaar wil ik mijn steentje bijdragen met mijn hobby: cupcakes maken!
Een setje van 4 cupcakes kost € 5,00.
De opbrengst van de verkoop is voor de Roemenië reis.
De cupcakes worden versierd met de Roemeense vlag.
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Uw kunt uw bestelling op 8 en 9 januari tijdens de kledinginzameling in De Heuvel afhalen.
Wilt u zeker zijn van een lekker setje cupcakes?
Lever dan het onderstaand briefje in op de Smallandstraat 44, stuur een mailtje of lever het
strookje in bij de commissie van ontvangst.
Ook kunt u het is de diaconie-collectezak deponeren.
Ik hoop een heleboel briefjes en mailtjes te krijgen! Alles voor het goeie doel: Roemenië!
Miranda Koert
mirandakoert@gmail.com
010-2950238
______________________________________________________________________________
Aantal setjes cupcakes:

…………………………………………………………..

Naam:

…………………………………………………………..

Adres:

…………………………………………………………..

Telefoonnummer of mailadres:

…………………………………………………..

______________________________________________________________________________

Uitnodiging voor het Kerstdiner
Na een succesvol Kerstdiner de afgelopen jaren, willen we nu weer een gezellig Kerstdiner op 1e
Kerstdag organiseren. Vooral omdat het ons eerste lustrum is, lijkt het ons gezellig u hiervoor uit
te nodigen.
De uitnodiging is vooral bedoeld voor iedereen die deze dag niet in de gelegenheid is om dit samen
met kinderen, familie of vrienden te vieren.
We houden het dit jaar weer in de JVR, van 16.00 tot 20.00 uur.
Voor dit Kerstdiner wordt van u een kleine bijdrage gevraagd.
Mocht u twijfelen of meer willen weten bel ons dan gerust.
Fam. H. Verhagen tel.: 4163205
Fam. B. Ruizeveld de Winter tel.: 4382582
We hopen tot ziens op 25 dec.!

Antwoordstrook.
S.V.P. zo spoedig mogelijk inleveren bij de fam. H. Verhagen Ring 296 of de fam. B. Ruizeveld
de Winter, Ozingastraat 17.
Ja, ik heb belangstelling voor het samenzijn op 1e kerstdag.
Naam: ………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………
Tel:

………………………………………… Aantal personen:……….
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bazaa R ommelmarkt
Zaterdag 30 augustus 2014
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
Zelf brengen kan ook: ’s maandags van 9.00 tot 15.00 uur
Verkoop: iedere maandag tussen 9.00 en 15.00 uur

Spaart u mee met ons ?
Douwe Egbertsbonnen
Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen.
Inleveren bij:
Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165, tel.: 4160563
_______________________________________________________________________________
Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis
Kerkgebouw
Ring 1, tel: 472 27 59
Koster: dhr C. van der Stoep
tel: 416 44 33

Predikant
Vacant

Rehoboth
tel: 416 41 25
Ozingastraat 73, 3195 SK Pernis
Inlichtingen: dhr. H.J. Verheij
tel: 295 01 15
Diaconie
Bankrek.nr.:
NL96 RABO 0353 2025 84
Zending: zie rek.nr. Diaconie
o.v.v Zendingscommissie
Kerkklanken
Redactie
e-mail

http://www.hervormdpernis.nl
e-mail:kerkburopernis@hetnet.nl
Scriba
dhr. A.C. Bijl
Ozingastraat 55, 3195 SK Pernis
tel. 416 74 37

Bovenzaal Rehoboth
tel: 416 41 25
Ozingastraat 73, 3195 SK Pernis
Secretaresse: mw. W.G. de Ronde-van der Toolen
tel: 416 50 17

College kerkrentmeesters
Bankrek.nr.:
NL84 RABO 0353 2025 09
INGrek.nr.:
NL66 INGB 0000 6327 27

Administratie collectebonnen
Bankrek.nr.:
NL24 RABO 0353 2572 30
(€ 26,00 per vel)

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

416 90 28

Administratie / abonnementen: Fam. Verheij, Burg.van Esstraat 88, 3195 AH Pernis
216 01 07
Abonnementsprijs € 10,-Bankrekeningnummer: NL82 RABO 0353 2673 41
______________________________________________________________________________________
Overige adressen vindt u in de Wegwijzer en informatie inzake Vraagwijzer Pernis in de
Deelgemeentekrant Pernis

