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KERKDIENSTEN

Zondag 9 februari 2014_ ____________________________
09.30 uur : De heer C.M. Cornelisse te Nieuwerkerk aan den IJssel
Ouderling van dienst en afkondiging
Dhr. B. Koert

_

Organist
Dhr. A. Stortenbeker

Commissie van ontvangst: mevr. J. Jansen-van Bennekum / dhr. G.C. Vogel
Collecten
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. L. Lodder, tel. 438 57 63
Oppasdienst : Nel van der Stoep en Janny van Wingerden
Zondagsschool: Jolien Roobol
Zondag 16 februari 2014_
09.30 uur : Ds. J. Holtslag te Giessenburg

_______________________

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

Organist
Dhr. A. den Ouden

Commissie van ontvangst: mw C. Ruizeveld de Winter-van den Vrijhoef/ mw A. Koole-de Blaauw
Collecten
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. T. Roobol, tel. 06 292 170 72
Oppasdienst : Manon Meijboom en Ineke Koert
Zondagsschool: Petra Sekeris
Zondag 23 februari 2014_ ______________________
______
09.30 uur : De heer R. Verkaik te Hardinxveld-Giessendam - Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ouderling van dienst en afkondiging
Mevr. P. Boekholt-Rep

Organist
Dhr. W. Ketting

Commissie van ontvangst: dhr. G. van Hilten / mevr. N. van der Stoep-van Dijk
Collecten
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. B. van Dijk, tel. 416 33 19
Oppasdienst : Anke Keemink en Tessa Groeneweg
Zondagsschool: Jannette Molendijk

BIJBELROOSTER

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

9 februari
10 februari
11 februari
12 februari
13 februari
14 februari
15 februari

Psalm 95
Leviticus 14:1-20
Leviticus 14:21-32
Leviticus 14:33-47
Leviticus 14:48-57
Matteüs 4:23–5:12
Matteüs 5:13-26

Luister en jubel
Spanning rond de uitslag
Offer op maat
Huis-regels
Opluchting
Goed nieuws
Smaakmakers en lichtdragers
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zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

16 februari
17 februari
18 februari
19 februari
20 februari
21 februari
22 februari
23 februari
24 februari
25 februari
26 februari
27 februari
28 februari
1 maart

Matteüs 5:27-37
Psalm 119:1-8
Leviticus 16:1-10
Leviticus 16:11-19
Leviticus 16:20-34
Psalm 119:9-16
Leviticus 19:1-12
Leviticus 19:13-25
Leviticus 19:26-37
Psalm 119:17-24
Matteüs 5:38-48
Matteüs 6:1-18
Matteüs 6:19-34
Matteüs 7:1-12

Aanscherping
De wet maakt gelukkig
Grote verzoendag
Verzoeningsrite
Zondebok
Jong geleerd ...
Sociale wetten
Naastenliefde
De HEER alleen is God
Blij met de wet
Meer geven dan gevraagd
Niet voor de schijn
Echte waarde
Hard voor jezelf, mild voor anderen

------------------------------------------------------------------------------------------------

Meditatie
……niet meer als een slaaf, maar als veel meer dan dat, als een geliefde broeder.
(Filemon vs. 16a (NBV))
Op de bijbelkring lazen we de brief van Paulus aan Filemon. Het is maar een korte brief en
misschien verbaast het u dat dit korte persoonlijke briefje in de Bijbel staat. Maar dat dit zo is geeft
aanleiding om te denken dat het ook ons iets te zeggen heeft.
Eerst iets over de aanleiding van de brief. Paulus stuurt een brief aan de gemeenten te Kolosse en
te Laodicea. Hij kan niet zelf naar deze gemeenten gaan, want hij zit gevangen. Dat wil zeggen dat
hij wel vrijheid heeft om te werken en om medewerkers te hebben, maar hij kan niet gaan of staan
waar hij wil. Hij stuurt daarom twee medewerkers, Tychicus en Onesimus, om de brief te
bezorgen. De laatste is een weggelopen slaaf, die door middel van Paulus tot geloof in Christus is
gekomen (‘die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is geworden’, vs. 10). Paulus stuurt hem
terug naar zijn heer Filemon, die ook ooit door toedoen van Paulus tot geloof gekomen is en die
zijn huis openstelt voor de samenkomsten van de gemeente. Paulus doet een goed woordje voor
hem en pleit ervoor dat Filemon Onesimus weer met liefde zal opnemen.
Een aantal dingen valt op in de brief. Paulus begint deze persoonlijke brief, net als zijn brieven aan
de gemeenten, met genade en vrede te wensen van God en van de Heer Jezus. Hij besluit zijn brief
met ‘De genade van de Heer Jezus Christus zij met u’. Verder zegt hij dat hij in zijn gebeden God
dankt voor de liefde en de trouw van Filemon. De basis van hun relatie is het gedeelde geloof in
Jezus Christus.
Voor ons was het reden ons af te vragen of wij in de gemeente ook zo met elkaar omgaan en of wij
de mensen die zich inspannen voor de gemeente wel eens zeggen dat we blij zijn met hun liefde en
trouw en dat dit voor ons een reden is om God te danken.
Het tweede dat opvalt is dat Paulus tactisch en met humor te werk gaat. Waar hij in andere brieven
schrijft ‘Van Paulus, apostel van Christus Jezus’, schrijft hij hier dat hij een gevangene is omwille
van Christus Jezus. Hij werkt dus Filemon op het gemoed en doet er nog een schepje bovenop door
te zeggen dat hij al behoorlijk op leeftijd gekomen is. Hij meent als apostel het recht te hebben
Filemon iets op te dragen, maar hij heeft liever dat hij het vrijwillig doet, uit liefde. Het komt er op
neer dat hij verwacht dat Filemon om zo te zeggen verplicht vrijwillig zal doen wat hij vraagt.
Verder maakt hij een woordspeling op de naam van Onesimus, die nuttig of bruikbaar betekent.
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Tenslotte zegt hij eventuele schade die Filemon geleden heeft te willen vergoeden, om daar direct
aan toe te voegen dat Filemon aan hem, Paulus nog veel meer schuldig is, namelijk zijn eigen
leven (omdat hij door Paulus Christus heeft leren kennen).
Wij kunnen hiervan leren dat we veel meer bereiken met vriendelijkheid en humor dan met kritiek
en gemopper.
Het derde dat opvalt is het belangrijkste. Paulus wil Filemon bewegen om Onesimus met liefde
weer op te nemen, niet meer als een slaaf, maar als een geliefde broeder. Paulus wil geen revolutie
ontketenen, hij begint geen actie om de slavernij af te schaffen. Een revolutie zet de maatschappij
op zijn kop, met alle gevolgen van dien. Ook de Heer Jezus ontketende geen revolutie. En toch ….
waar mensenharten bekeerd worden door de liefde die Jezus Christus schenkt, veranderen
verhoudingen van binnenuit. In feite gebeuren er dan op alle terreinen van het leven de meest
revolutionaire veranderingen die we ons maar kunnen denken!
Ds. S.A. van de Graaf-Leentfaar

GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
Op 10 febr. Dhr. S. Moret (Corneliahof 29).
Op 11 febr. Mevr. K. Vermaat-Koert (Cremerstr. 157).
Op 12 febr. Mevr. M. ’t Hart-van der Steen (G.A. Soetemanweg 53d).
Op 13 febr. Dhr. W.A.van Gemeren (Pastoriedijk 2).
Op 15 febr. Mevr. A.A. Berghout-van der Stelt (Uiterdijk 213).
Op 17 febr. Dhr. L. Verheij (Corneliahof 44).
Op 18 febr. Mevr. N.J. Molendijk-van der Schee (Smallandstr. 60) en Dhr. A.J. Molendijk
(Deijffelbroekseweg 25)
Op 19 febr. Dhr. B. Kruidenier (Ring 95).
Op 20 febr. Mevr. C. Ketting-Verheij (G.A. Soetemanweg 55h).
Op 21 febr. Mevr. A. Sekeris-Molendijk (Hoogvlietsekerksingel 336, Hoogvliet).
Op 22 febr. Dhr. J.L. de Jong Sr. (Corneliahof 7).
Op 23 febr. Mevr. T.A. van der Winden-van Eijk (Havenlicht 007) en Mevr. A. Koert-Zonneveld
(Leendert Braatpad 11).
Op 24 febr. Mevr. A.E. Beijer-Bijl (Burg. van Esstr. 220).
Op 27 febr. Dhr. R. Kleinjan (Murraystr. 8) en Dhr. A. Buitendijk (Vrijlandtstr. 104).
Op 28 febr. Mevr. W. Dekker-Groenendijk (Havenlicht 305).
Allen van harte, een fijne dag en een goed en gezegend jaar toegebeden!
“Geen lied heeft lieflijker akkoord,
geen zoeter klank wordt ooit gehoord,
niets dat ons denken meer bekoort
dan Jezus Christus, ’t eeuwig Woord!”
ELB 286:2

Jubileum
Op 22 februari zijn Dhr. A. den Ouden en Mevr. M.E. den Ouden-den Ouden (Ozingastraat 52)
40 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegebeden!
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Zieken
Voor zover ons bekend verblijven in het Ikaziaziekenhuis:
Mw. B.J. Vermeij – Verheij, Othelloweg 281 Hoogvliet en Mw. B.H. Ketting, Ring 61.
Mw. L.A. Bijl – de Leeuw, Burg. van Esstraat 244 is weer opgenomen in het Vlietlandziekenhuis
in Schiedam.
Wij wensen hen 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

Siloam
Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet
Mevr. H.J. Koert-Sekeris,
1e Etage, Afd. Delfshaven Kamer 111.

Sonneburgh
Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam
Dhr. en mevr. Den Arend-Mol

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

Bloemen
De bloemen gingen op 26 januari als groet van de gemeente naar:
Dhr. L. Verheij, G.A. Soetemanweg 53h en naar
Mw. A. Koster, G.A. Soetemanweg 55g.
Op 2 februari gingen de bloemen naar:
Dhr. A.C. Koster, Deijffelbroekseweg 27 en naar
de familie Van der Kuil – de Vassy, Cornelis van Dijckstraat 12.

Overlijden
Op donderdag 30 januari is overleden mevr. S. van Wijk-Benne in de leeftijd van 92 jaar. Zij
woonde in Het Havenlicht, kamer 302.

Bijbelkring
De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelkring is op woensdag 19 februari om 20.00 uur in de
consistorie van de kerk. We bespreken Genesis 38, een nogal ruig verhaal over Juda en Tamar.
Vanaf Genesis 37 gaat het hoofdstukken lang over Jozef. Het lijkt wel alsof het verhaal over Juda
en Tamar hiertussen verdwaald is. Is dit zo, of toch niet? En heeft deze geschiedenis ons iets te
zeggen? Graag tot ziens op 19 februari!
S.A. van de Graaf-Leentfaar

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Dinsdag
Dinsdag

11 februari
25 februari

Kerkenraad
Kerkrentmeesters

Consistoriekamer
Consistoriekamer
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19.30 uur
19.30 uur

ZENDING

De gezamenlijke actie "Bed Bad Brood " voor de Pauluskerk.
In de gezamenlijke dienst van 26 januari waarin het diaconaat centraal stond hebben we heel wat
meegekregen
Het verslag van de Roemenië reis van Bert en Bas die vele gezinnen daar bezochten en ook wat
achter konden laten om deze mensen wat hoop te geven.
Zo konden we ook van Sjany Middelkoop horen hoe de ondersteuning terecht komt bij mensen die
geen eigen plek hebben. Deze mensen kloppen aan bij de Pauluskerk die dagelijks geopend is.
In deze dienst werd een collecte gehouden voor de BBB actie, en die bracht het prachtige bedrag
op van € 511,52
Het totaal komt daarbij op € 2749,02 een opbrengst om even stil van te worden.
Sjany bedankte ons die zondag namens al die naamloze mensen die daarmee geholpen kunnen
worden.
Wij als ZWO groepen sluiten ons daar graag bij aan: BEDANKT !
Namens beide ZWO groepen,
Gerrie Vogels en Maarten Kooijman
Kort nieuws over de familie Koster vanuit het zendingsveld in Engeland
December was een drukke maand. Kees-Jan en het Kids 'n' Things team hebben zestien keer het
Kerstprogramma gedraaid voor scholen en een paar kerken. Ruim 2.000 kinderen en ongeveer 200
leraren en ouders hebben gehoord waarom we Kerst vieren, de geboorte van de Here Jezus, Gods
zoon! En voor veel kinderen was dat de eerste keer.
Net voor de Kerst zijn we als gezin met de boot overgevaren naar het vaste land van Europa en
hebben we bijna twee weken in Nederland doorgebracht. Het was fijn om Kerst te vieren bij
familie en zoveel mensen weer te kunnen ontmoeten. Zondag 29 december mochten we Benjamin
laten dopen in de Hervormde Gemeente van Pernis. Bijzonder dat Ds. Lavooij er die zondag was
en hij eerder Jonathan en Ezra en nu ook Benjamin heeft mogen dopen. Begin januari vertrokken
we weer naar Engeland. De bootreis viel echter niet mee, hoge golven maakten dat Jonathan en
Kees-Jan behoorlijk zeeziek waren. We waren erg blij om weer vaste grond onder onze voeten te
hebben.
Januari is gelukkig een rustigere maand. Veel van de studenten zijn eind december weer terug naar
huis gegaan en de nieuwe studenten komen eind januari pas aan. Lianne is na haar zwangerschapsverlof weer aan het werk gegaan en Benjamin gaat gezellig met haar mee. Het Financiën team is
overigens flink gegroeid, maar dat was ook hard nodig met een alsmaar groeiende organisatie.
Kees-Jan moest halverwege januari nog een week naar school, gelukkig was het eerste werkstuk
met een goed cijfer teruggekomen.
Aan het begin van een nieuw jaar mogen we ook terugkijken op het vorige jaar, een rijk gezegend
jaar! De geboorte van Benjamin was een van de hoogtepunten, maar ook dat we weer een jaar in
Engeland hebben mogen wonen en werken. U heeft geholpen dit mogelijk te maken, door gebed en
de vele giften. Daar zijn we u zeer dankbaar voor. Dat laat zien dat we een God mogen dienen die
voorziet.
Indien u het werk in Engeland wilt ondersteunen, mogen giften overgemaakt worden naar IBANrekening NL13 RABO0114 2329 38 t.n.v. Operatie Mobilisatie o.v.v. Familie Koster.
Alvast bedankt!
Groet,
Anne-Greet Koster
Thuisfrontteam familie Koster
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Giften
Onder dankzegging aan de gevers melden wij u 2 giften van € 20,= via Ds. S.A. van de Graaf–
Leentfaar voor de kerk te hebben ontvangen.
Namens uw college van kerkrentmeesters,
J. Sekeris, penningmeester
Opbrengst collecten januari 2014
5-1
€ 101,00
12 - 1
€ 131,37
19 - 1
€ 152,20
26 - 1
€ 186,00
€ 570,57 waarvan:
Bonnen:
€ 268,60
TOTAAL
€ 839,17
=======

____________________
bonnen: € 74,10
€ 71,70
€ 62,40
€ 60,40
4x € 5,€ 268,60
8x € 10,3x € 20,-

Opbrengst offerblokken januari 2014
€ 65,75
bonnen: € 16,10
Totaal € 81,85

DIACONIE

Kerkradio uitzending
Donderdagavond 27 februari tussen 19.00 en 20.00 uur is er een kerkradio uitzending.
Liederen van Johannes de Heer, psalmen en gezangen worden afgewisseld door gedichten.
U kunt ons beluisteren via het geluidskanaal van de - Hervormde Kerk -.
De uitzending is ook voor iedereen te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl.
Tijdens de uitzending kunt u bellen met 06-29217072.
Teun en Rien Roobol.
Overzicht diaconiecollecten januari 2014
5 januari
€ 396,85
12 januari
€ 201,80
19 januari
€ 200,15
26 januari
€ 511,52
Via mw. P. Boekholt-Rep mochten we een gift van € 10,00 ontvangen en via dhr. T. v.d. Kuil €
10,00 (collectebonnen) voor het project BBB.

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst
Verantwoording giften van de maand januari 2014.
Ontvangen via mevr. D. Verheij € 5,=
Zelf heb ik ontvangen
€ 5,=
Ook deze keer weer dank aan de gevers en/of geefsters.
Aukje Koole
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H.V.G. “Wees een zegen”
Donderdag 13 februari is er weer een verenigingsavond. Dan krijgen we een presentatie van
dhr. Ab de Lange over het werk bij de voedselbank.
De volgende verenigingsavond is donderdag 6 maart.
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,
Jopie Jansen-van Bennekum.
Sociëteit voor ouderen
Woensdag 19 februari houden we weer onze ouderenmiddag in de JVR, ingang Burg. van Esstr.
46. Aanvang 14.00 uur. U bent allemaal van harte welkom.
Met vriendelijke groet, namens de leidsters,
Hannie Groeneweg-van der Steen

JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 9 februari,
16 en 23 februari

Zondagsschool
Vertrek vanuit de kerkdienst

Maandag 10 februari
en 24 februari

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Maandag 10 februari,
17 en 24 februari

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

OVERIGE MEDEDELINGEN

*** Bedankjes ***
Beste gemeenteleden,
Ik wil u allen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes, bloemen, bezoekjes en
attenties die ik mocht ontvangen in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.
De belangstelling heeft me erg goed gedaan!
Met vriendelijke groeten,
Bep Verheij-Aalbers
***
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling tijdens mijn verblijf in
het ziekenhuis en na mijn thuiskomst.
Of het nu was in de vorm van een telefoontje of een bloemetje of een kaart, het was overweldigend
te ervaren hoe u allen heeft meegeleefd.
Nogmaals hartelijk dank!
Aukje Koole
***
Verrassend waren de vele kaarten, bloemen en bezoeken die ik tijdens mijn verblijf in het
ziekenhuis en in het zorghotel van u mocht ontvangen. Ik wil u allen daarvoor bedanken.
Met vriendelijke groet,
Annie Koster
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Oproep collectanten voor ZOA collecte 24-29 maart 2014
Van 24-29 maart a.s. vindt de landelijke huis-aan-huis collecte voor ZOA vluchtelingenzorg plaats.
ZOA is een christelijke organisatie die hulp biedt aan vluchtelingen overal ter wereld.
Zie : www.zoa.nl
Door het vertrek van Nienke Lavooij die hiervoor contactpersoon was heeft de collecte vorig jaar
in Pernis niet plaatsgevonden.
Ik heb dat nu van haar overgenomen en ben op zoek naar collectanten, dit is dringend nodig!
Wie van u is bereid om hiervoor een uurtje te lopen?
Aanmelden kan bij mij :
vogelseijlander@hotmail.com
tel. 4169464
Bij voorbaat dank,
Gerrie Vogels.

Beste gemeentelid (ter info),
Misschien was u/jij één van de gastgezinnen van het Taizé avontuur aan de Maas in Rotterdam
2010. Van 28 december 2010 t/m 1 januari 2011 was het de 33e Europese jongerenontmoeting van
Taizé. Voor het geval dat u/jij dit een geweldige ervaring vond, of kon je helaas niet als gastgezin
fungeren en heb je daar achteraf spijt van, het volgende:
In juli 2014 hopen zo'n 1000 artsen en geneeskundestudenten van over de hele wereld in
Rotterdam het ICMDA 2014 congres te bezoeken. De International Christian Medical and Dental
Association (ICMDA) werd 50 jaar geleden in Nederland opgericht. Inmiddels zijn meer dan 60
landen wereldwijd aangesloten.
Het doel van het congres is om als christenarts ervaringen te delen, elkaar te bemoedigen, God te
loven en om toegerust te worden in medisch-ethische kwesties. Voor veel deelnemers aan eerdere
wereldcongressen is deelname van grote invloed gebleken op hun werk en (geloofs)leven.
Nederland is een rijk en daarmee ook een duur land voor veel van de congresbezoekers. Om hen te
helpen met de verblijfskosten willen zij deelnemers gratis onderdak bieden. Hier hebben ze onze
hulp hard voor nodig. Via christelijke studentenverenigingen en verschillende kerken en parochies,
zoeken zij mensen die een week als gastgezin zouden willen fungeren.
De constructie van gastgezinnen bij de Taizé ontmoeting van 2010 in Rotterdam was een groot
succes. Zij hopen op hetzelfde effect dit komend jaar.
Deelnemers hebben een vol programma en worden dagelijks verwacht van 8.30 tot 22.00 in
congrescentrum De Doelen in Rotterdam. Gastgezin zijn komt dus neer op een bed&breakfast.
Zou u of jij in de week van 19-26 juli 2014 de gehele week (of een gedeelte van deze week)
twee of meer deelnemers een bed willen bieden? Wilt u laten zien hoe gastvrij Nederland is?
De voertaal van het congres is Engels. Voorkeur voor een andere taal kan worden aangeven in het
aanmeldingsformulier op http://www.icmda2014.org/content/gastgezinnen-gezocht.
Robert van der Stoep
Kans op gratis toegang tentoonstelling ‘Een boek vol zilverwerk’
Royal Jongbloed, uitgeefpartner van het Nederlands Bijbelgenootschap, heeft een speciale
landingspagina geopend over het boek en de tentoonstelling Een boek vol zilverwerk in museum
Meermanno in Den Haag.
Op www.jongbloed.com/zilvervoordezondag kunnen mensen kans maken op een van de tien gratis
toegangskaarten die Meermanno beschikbaar heeft gesteld.
De tentoonstelling is nog te bezoeken tot 2 maart 2014.
Negentig prachtig versierde bijbels en liedbundels uit de collectie van Bernard van Noordwijk zijn
te bezichtigen in een mooie negentiende-eeuwse zaal van het museum.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
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Ruim 100.000 bijbels ingezameld voor bijbel recycle-actie
Ruim 100.000 bijbels zijn er in 2013 ingezameld in het kader van de Recycle-bijbelactie. Een
erg mooi resultaat, waar honderden vrijwilligers van het Nederlands Bijbelgenootschap
(NBG) zich voor hebben ingezet.
Oude, stukgelezen of onbruikbare bijbels konden in 2013 worden ingeleverd op diverse plaatsen in
Nederland en werden tijdelijk opgeslagen in kerken, garages of boekhandels. Geregeld werden ook
bijbels afgeleverd bij het kantoor van het NBG in Haarlem, waar medewerkers ze verpakten en
doorstuurden naar Royal Jongbloed in Heerenveen.
Een absoluut record werd gevestigd door de plaatselijke NBG-werkgroep van de gemeente
Staphorst; in totaal zijn hier meer dan 2000 oude bijbels ingeleverd. Ook andere werkgroepen
waren erg actief, velen hebben meer dan 500 bijbels, liedboeken en psalmboeken verzameld.
De actie, gestart in januari 2013, was een samenwerking met de uitgeefpartner van het Nederlands
Bijbelgenootschap, Royal Jongbloed.
De bijbels gaan eerst naar een bedrijf dat de omslagen eraf haalt en daarna naar de papierfabriek
PDL in Frankrijk, waar het papier gerecycled wordt tot nieuw bijbelpapier. Op het gerecyclede
papier zal een speciale bijbeluitgave gedrukt worden, waarover we u later dit jaar verder zullen
informeren.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem

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
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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Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis

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

Predikant

: vacant

Scriba

: dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55 , 3195 SK Pernis

416 74 37

Kerkgebouw
Koster

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

472 27 59
416 44 33

College van Kerkrentmeesters
Secretaris
: dhr.A den Ouden, Ozingastraat 52, 3195 SL Pernis
Penningmeester : dhr J. Sekeris, Verheulstraat 3, 3195 TG Pernis
INGrek.nr
: NL66 INGB 0000 6327 27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis
Bankrek.nr
: NL84 RABO 0353 2025 09 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis
Collectebonnen : NL24 RABO 0353 2572 30 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis
(€ 26,00 per vel)

438 51 98
416 43 44

Diaconie
Secretaris
: dhr. T. v.d. Kuil, G.A. Soetemanweg 103, 3195 TC Pernis
438 83 60
Penningmeester : dhr. P. Pons, Ring 73, 3195 XB Pernis
438 53 85
Bankrek.nr
: NL96 RABO 0353 2025 84 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Pernis
Kerktelefoon : dhr A. Berkhout, Uiterdijk 102, 3195 GK Pernis
848 70 14
Kerkauto
: dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55, 3195 SK Pernis
416 74 37
Zending
Secretaresse
Bankrek.nr

: mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis
438 44 46
: NL96 RABO 0353 2025 84 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente 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 41 25
Secretaresse
: mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, G.A. Soetemanweg 38K, 3195 TD 416 50 17
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
Kerkklanken
Redactie
: mw M. Verheij-Barendregt, Labrijnstraat 20, 3195 VD Pernis
e-mail
: kerkklanken@hervormdpernis.nl
Administratie / abonnementen: Fam. Verheij, Burg.van Esstraat 88, 3195 AH Pernis
Abonnementsprijs € 10,-Bankrekeningnummer NL82 RABO 0353 2673 41

438 48 25
416 72 51

416 90 28
216 01 07

Overige adressen vindt u in de Wegwijzer en informatie inzake Vraagwijzer Pernis in de
Deelgemeentekrant Pernis

