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KERKDIENSTEN

Zondag 30 maart 2014 - 5 e Lijdenszondag
09.30 uur : Mevr. Ds. G. Stougie te Berkel en Rodenrijs
Ouderling van dienst en afkondiging
Mevr. P. Boekholt-Rep

__________________

Organist
Dhr. W. Ketting

Commissie van ontvangst: dhr. L. Faasse / mevr. J. Jansen-van Bennekum
Collecten
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. A.C. Bijl, tel. 416 74 37
Oppasdienst : Anke Keemink en Tessa Groeneweg
Zondagsschool: Siska Verheij

Zondag 6 april 2014_- 6e Lijdenszondag
09.30 uur : Ds. M.D. van der Giessen te Amersfoort
Ouderling van dienst en afkondiging
Dhr. A.C. Bijl

____________________________

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. G. van Hilten, tel. 438 51 33
Oppasdienst : Aukje Koole en Siska Verheij
Zondagsschool: Jolien Roobol

BIJBELROOSTER

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

30 maart
31 maart
1 april
2 april
3 april
4 april
5 april
6 april
7 april
8 april
9 april
10 april
11 april
12 april

Johannes 5:30-46
Psalm 125
Matteüs 24:1-14
Matteüs 24:15-28
Matteüs 24:29-42
Matteüs 24:43-51
Matteüs 25:1-13
Psalm 143
Matteüs 25:14-30
Matteüs 25:31-46
Matteüs 26:1-16
Matteüs 26:17-30
Matteüs 26:31-46
Matteüs 26:47-56

Aanklagers en getuigen
Bescherming
Wachten op goed nieuws
Sta klaar
Les van de vijgenboom
Verwachting
Oliecrisis
Gebed om leven
Talentenjacht
Scheiding
Goede en slechte daden
Bijzondere maaltijd
Wakker geschud
Beantwoord geweld niet met geweld
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Meditatie
‘Hier is de dienaar die ik mij gekozen heb,
die ik liefheb en in wie ik vreugde vind.
Ik zal hem vervullen met mijn geest,
aan alle volken zal hij het recht verkondigen.
(Mattheüs 12 : 18)
Op weg in de lijdenstijd.
We zitten midden in de lijdenstijd, op weg naar Pasen. Pasen is bij uitstek het feest van Het Leven,
het feest van Het Licht. We zeggen wel dat het kerstfeest het feest van het licht is maar het echte
licht straalt ons toe op de paasmorgen. Die weg naar Pasen toe gaat wel langs Goede Vrijdag.
Pasen heeft alleen zeggingskracht als we het belang van de Goede Vrijdag beleven en nog beter:
doorleven. Het kan nooit Pasen worden als we de Goede Vrijdag aan ons voorbij laten gaan. En dat
ligt ons niet zo. We genieten graag van het mooie weer. In de tuin en het park zien we het leven
ontspruiten, dat spreekt ons meer aan dan die sombere dag en dan noemen we het ook nog “Goede
Vrijdag”. Wat is er goed aan een dag als er iemand sterft? En dan wordt er nog wel gezegd dat het
voor ons is. De Here Jezus vraagt ons wie hij voor ons is, en wat is ons antwoord dan? Petrus wist
het wel toen hem de vraag gesteld werd, hij gaf als antwoord: “Gij zijt de Christus, Zoon van de
levende God”. Maar ja, wat bleef er van deze getuigenis over toen het er op aan kwam? En wat is
ons antwoord als het aan ons gevraagd wordt, zijn wij sterker dan Petrus?
In het gedeelte van Mattheus 12 : 15-21 lezen we dat Jezus verder gaat na de genezing op de
sabbat. Hij doorzag de Farizeeën en gaat weg vandaar, zij stonden hem letterlijk naar het leven.
Mattheüs haalt hier de tekst aan uit Jesaja 42 : 1-4. Het is een van de profetieën over de knecht des
Heren. Hij ziet in de verzen van Jesaja de vooraankondiging van Jezus, de Messias. De hier
aangekondigde uitverkorene is vervuld met de geest van God en zal het recht op aarde brengen. De
uitverkorene beschermt vooral de mensen die zwak en kwetsbaar zijn: “Ik zal hem vervullen met
mijn geest, aan alle volken zal hij het recht verkondigen.” De Here Jezus had Gods geest nodig om
zijn zware taak te vervullen, maar uiteindelijk is hij door de diepste diepte heen gegaan. Alleen,
van God en mensen verlaten, om onze zonden te dragen. Zodat het voor ons Pasen mag worden,
zodat wij uit kunnen zien naar het Licht.
Wij kunnen niet zonder Christus. Wij kunnen niet zonder zijn “donkere” en onze “Goede” vrijdag
als we het Pasen in ons leven willen laten worden. We hebben er een hele lijdenstijd voor nodig
om dat te leren beseffen. Ieder jaar opnieuw. We hebben daarbij gelijk ook wel een opdracht, om
zijn verlossingswerk aan de wereld bekend te maken en anderen bij Hem thuis te brengen. We
kunnen het niet zonder Hem en zijn verlossingswerk. Uiteindelijk mogen we met gezang 454 in
het eerste en vierde vers zingen:
Wat zou ik zonder U geweest zijn,
hoe zou ik zonder U bestaan?
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
en eenzaam door de wereld gaan.
Mijn liefde tastte in den blinde.
Een afgrond lag in het verschiet.
En waar zou ik een trooster vinden
die werk'lijk wist van mijn verdriet?

Gaat uit in wegen en in velden
en breng verdwaalden bij ons thuis.
Reikt hun de broederhand en meldt hun:
De Koning noodt u in zijn huis'.
Door het geloof zien wij het ware:
de eeuwigheid vervult de tijd.
En iedereen mag dat ervaren
die Christus' naam met ons belijdt.

Leen Meijboom
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GEMEENTEBERICHTEN

In memoriam
In het Ikazia ziekenhuis overleed op zondag 16 maart Nelia Adriana Wilhelmina Hordijk-van
Straaten in de leeftijd van 89 jaar. Vorig jaar onderging zij nog een grote operatie omdat haar
conditie toen nog heel goed was. Nu kwamen er nieuwe uitzaaiingen aan het licht. Een zware
behandeling zou haar leven alleen maar korte tijd kunnen verlengen en was daarom niet zinvol.
In de aula van de begraafplaats lazen we hetzelfde Bijbelgedeelte dat bijna tien jaar geleden
gelezen is bij de begrafenis van haar man Willem Hordijk. Ook zongen we dezelfde liederen,
liederen van geloof en vertrouwen.
Jarenlang heeft het echtpaar Hordijk keihard gewerkt in hun eigen melkwinkel. Daarnaast was
mevrouw Hordijk er altijd voor haar kinderen. Toen de winkel verkocht was en mijnheer Hordijk
bij de Shell ging werken kregen ze voor het eerst in hun leven vrije tijd. Daar hebben ze enorm van
genoten. Ze konden nu wel eens weggaan en ze konden andere dingen gaan doen. Mevrouw Nel
Hordijk werd lid van de Soos, van de PCOB en van het ouderenkoor waarvan haar man jarenlang
voorzitter was. Ze genoot heel erg van haar kleinkinderen en achterkleinkinderen.
In de gedachtenisdienst in de aula stond, net als bij haar man, hun huwelijkstekst centraal: “En zie,
Ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld.” Deze belofte, die de opgestane
Heer in eerste instantie meegaf aan zijn leerlingen, is ook in het leven van mevrouw Hordijk waar
geworden. Zij heeft mogen ervaren dat wie haar geloof op de levende Heer stelt, haar weg door het
leven nooit alleen hoeft te gaan. Ze ging haar sterven tegemoet in het vertrouwen dat de opgestane
Heer ook op deze weg bij haar zou zijn.
Ds. S.A. van de Graaf-Leentfaar

Jarigen
Op 31 maart Mevr. B. Keemink-Nieuwpoort (G.A. Soetemanweg 63).
Op 2 april Dhr. P. Lodder (Madroelstr. 77).
Op 5 april Dhr. D. Padmos (Ring 127).
Op 7 april Dhr. A. den Arend (Sonneburgh).
Op 11 april Dhr. W.A. Rowaan (Havenlicht 107).
Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!
“Dit zal mij troosten, dit geeft mij kracht:
dat ik zijn grote toekomst verwacht!
Ga ik door diepten, lijden en pijnZijn komst zal vrede, heerlijkheid zijn”
ELB 183:4

Jubilea
Op 2 april zijn Dhr. E. de Ronde en Mevr. K. de Ronde-Jongman (G.A. Soetemanweg 101)
45 jaar getrouwd.
Op 5 april zijn Dhr. L.A. ’t Hart en Mevr. E. ’t Hart-Meijboom (Ring 201) 40 jaar getrouwd.
Op 8 april zijn Dhr. J.A. Lierop en Mevr. C.A. Lierop-Kranendonk (Lokkertsemolenweg 58,
Hoogvliet) 50 jaar getrouwd.
Alle echtparen van harte gefeliciteerd en Gods zegen op uw verdere levensweg!

Zieken
Voor zover ons bekend verblijven er op dit moment geen gemeenteleden in het ziekenhuis.
Alle zieken thuis Gods nabijheid toegebeden!
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Verpleegtehuizen
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. A. den Arend
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!
Bloemen
Op 16 maart gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:
Mw. B.J. Vermeij – Verheij, Othelloweg 281 en naar
Mw. T. van der Steen – den Ouden, Ring 270.
Op 23 maart gingen de bloemen naar:
Mw. M. den Uijl, Ring 555 en naar
Dhr. L. Farenhout, Burgemeester Beijenstraat 30.
Bijbelkring
Op woensdag 2 april om 20.00 uur komt de bijbelkring voor de laatste keer in dit seizoen bij elkaar
in de consistorie. We lezen Hebreeën 11:1-12:13. Iedereen is hartelijk welkom!
Ds. S.A. van de Graaf-Leentfaar
Bij de diensten
Op zondag 30 maart zal mevrouw Ds. G. Stougie, voorheen werkzaam binnen de Gereformeerde
kerk in Pernis, voorgaan. Ze is nu predikant in Berkel en Rodenrijs. Het is fijn haar weer in een
dienst te ontmoeten. Op 6 april gaat onze eigen oud-predikant Ds. M.D. van der Giessen voor. We
zien ook weer uit naar de dienst waarin hij zal voorgaan.
Goede en gezegende diensten gewenst.
Leen Meijboom

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Dinsdag
Dinsdag

1 april
8 april

Kerkrentmeesters
Moderamen Kerkenraad

Consistoriekamer
Consistoriekamer

19.30 uur
19.30 uur

ZENDING

Kort nieuws over de familie Koster vanuit het zendingsveld in Engeland
Ondertussen is het Kids 'n' Things team klaar om het paasprogramma in scholen op te voeren. We
brengen de boodschap van Pasen door te kijken naar de natuur. In de lente begint alles weer
opnieuw, een rups wordt een vlinder, grote veranderingen en toch blijft het ook hetzelfde. Ook wij
kunnen weer opnieuw beginnen, we kunnen sorry tegen elkaar zeggen. Maar dankzij Pasen, door
Jezus' dood en opstanding, mogen we ook sorry tegen God zeggen en kunnen we opnieuw
beginnen.
In de paasvakantie houden we een Holiday Club in Eastbury (Noord-Londen). Lianne en de
jongens gaan in het weekend fijn met ons mee.
Indien u het werk in Engeland wilt ondersteunen, kunnen giften overgemaakt worden naar IBANrekening NL13 RABO0114 2329 38 t.n.v. Operatie Mobilisatie o.v.v. Familie Koster.
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DIACONIE

Kledingactie
Zaterdag 12 april zal de jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in
Nood plaatsvinden. U kunt dan uw overtollige, nog goede draagbare kleding, schoeisel en
huishoudtextiel inleveren. Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood is één van de oudste,
charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. Bij de kledinginzameling wordt Sam’s
Kledingactie ondersteund door ruim 1.000 vrijwilligers. De opbrengst van de ingezamelde kleding
komt ten goede aan de noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten van Cordaid Mensen in
Nood.
Dit voorjaar vragen wij uw aandacht voor het Evacuatieproject van Cordaid Mensen in Nood in
Zuid India. Het zuiden van India heeft bijna elke twee jaar te kampen met zware overstromingen.
De kastelozen (Dalit) en tribale groepen worden het hardst getroffen. Tijdens de hevige stormen
zijn hun huizen geen veilig onderkomen en worden ze vaak volledig vernield. Om mensenlevens te
redden, bouwt Mensen in Nood samen met lokale organisatie Kalvi Kendra hier aan
evacuatiecentra waar mensen kunnen schuilen. Sam’s steunt dit project sinds 2012. De planning is
dat de centra eind dit jaar opgeleverd kunnen worden. Wij vragen u, samen met ons de handen
ineen te slaan voor dit waardevolle project: Help mee, voor India!
Wij vragen u vriendelijk om alle kleding in gesloten plastic zakken en schoenen aan elkaar
gebonden in te leveren op zaterdag 12 april van 10.00 tot 12.00 uur bij het Gereformeerd
Jeugdgebouw, Burg. van Esstraat 34. De diakenen zullen daar aanwezig zijn om de kleding in
ontvangst te nemen. Wij bevelen de inzameling van harte bij u aan.

Maaltijd voor Ouderen op zaterdag 12 april 2014, namens de interkerkelijke diaconie.
We nodigen u van harte uit om met elkaar een gezellige maaltijd te nuttigen in aanloop naar
Pasen! Aanvang: 11.30 uur
U bent van harte welkom in ‘HET PAND’ van de gereformeerde kerk vrijgemaakt Nieuwedijk 6,
Pernis.
Uw buren en kennissen zijn ook van harte welkom! De kosten zijn € 3,50 per persoon.
Als u wilt komen, wilt u dan zo vriendelijk zijn om het antwoordstrookje op blz. 8 voor 5 april
op te sturen naar: Alie Bobeldijk, Uiterdijk 151, 3195 GL Pernis
Telefonisch opgeven kan ook: 010 – 438 13 64 of via de mail: Y.BOBELDIJK@CHELLO.NL
Overzicht diaconiecollecten februari 2014
2 februari
€ 226,30
9 februari
€ 170,25
16 februari
€ 185,35
23 februari
€ 183,75
Ontvangen gift via dhr. B. Bijl € 15,00 bestemd voor de kerktelefoon.

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.G. “Wees een zegen”
We houden ons jaarfeest op donderdag 10 april in de benedenzaal van gebouw Rehoboth.
De aanvang is 17.00 uur, we hopen u allen te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Jopie Jansen-van Bennekum
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Sociëteit voor ouderen
Woensdag 2 april houden we weer onze ouderenmiddag in de JVR, ingang Burg. van Esstraat 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 30 maart
en 6 april

Zondagsschool
Vertrek vanuit de kerkdienst

Maandag 31 maart
en 7 april

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Maandag 31 maart
en 7 april

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

OVERIGE MEDEDELINGEN
ABONNEMENTSGELD KERKKLANKEN 2014

Als u het abonnementsgeld van 10 euro voor 2014 nog over moet maken, willen wij u
vriendelijk verzoeken om dat nog in maart te doen.
Na deze periode wordt het 12 euro door extra te maken kosten en moeten de bezorgers
speciaal bij u langs komen om dan het abonnementsgeld te innen via kwitanties.
U kunt het abonnementsgeld overmaken op IBAN rekeningnummer
NL82 RABO 0353 2673 41 t.n.v. Hervormd Kerkblad te Pernis.
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking.
Namens de commissie Kerkklanken
Jaco & Janny Verheij

Confessionele Vereniging
Op D.V. woensdag 2 april aanstaande houdt de Confessionele Vereniging, afdeling Rhoon en
omstreken, een bijeenkomst. Ds. G. van Velzen, predikant te Capelle aan den IJssel, zal een
inleiding houden met als onderwerp: “De plaats van emoties in het geloof”
Emoties horen bij het leven, zozeer zelfs dat bijna iedereen zich wel eens heeft afgevraagd wat
sterker in zijn of haar leven is: het denken of de emoties? Tijdens deze bijeenkomst willen we
allereerst op zoek gaan naar een antwoord op de vraag wat emoties nu eigenlijk zijn. Al snel zal
blijken dat emoties alles met onze verlangens te maken hebben.
Jezus heeft duidelijk gezegd dat onze verlangens allereerst op God gericht dienen te zijn: “Gij zult
de Here uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand”.
Kun je dus invloed uitoefenen op je emoties? En hoe dan? Zonder emoties zouden we niet blij
kunnen zijn. Blijdschap is een emotie! Het geloof leert dat we door God Zelf blij kunnen zijn.
Hoe zit dat allemaal?
U bent van harte welkom in gebouw ’t Centrum, Bernhardstraat 3 te Rhoon. Aanvang 20:00 uur
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Rejoice uit Pernis presenteert u: “GRACE” op 11, 12 en 13 april!
“ Grace… is meer dan we verdienen en groter dan we ons kunnen voorstellen”
Na maanden voorbereiden en repeteren is het bijna zover en u kunt er bij zijn!
10 prachtige nummers gecomponeerd door Travis Cottrell, die hierdoor geinspireerd werd door
het gelijknamige boek van Max Lucado, vormen het muziekstuk “Grace”.
De nummers worden gespeeld door onze live band. 25 Vocalisten, waaronder een aantal sterke
solisten, nemen de zang voor hun rekening. Het geheel wordt afgewisseld door toneelfragmenten.
Wij willen al dit moois graag met u delen op:
Vrijdagavond 11 april 20.00u
Zaterdagavond 12 april 20.00u
Zondagmiddag 13 april 16.00u
(zaal open 30 minuten voor aanvang)
Locatie: “De Heuvel” Ring 322, 3195 XS Pernis
Kaarten kosten € 5,- per stuk en zijn te verkrijgen via onze website www.rejoiceinpernis.com of
aan de deur (maar… op =op!)
Tevens is dan ook onze CD te koop met daarop alle 10 de nummers uit “GRACE” !
Wij hopen dat u er bij zult zijn!

Data kerkklanken 2e kwartaal 2014
Inleveren kopij
Verschijningsdata
4-4
11-4 nr. 1 52e jaargang (Paasnummer)
18-4
25-4 nr. 2
2-5
9-5 nr. 3
16-5
23-5 nr. 4
30-5
6-6 nr. 5 (Pinksternummer)
13-6
20-6 nr. 6
27-6
4-7 nr. 7

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

ANTWOORDSTROOK Maaltijd voor ouderen:

Naam: …………………………………………………………………………………………..
Adres: ….……………………………………………………………………………………….
ik / wij komen met ………… personen
ik / wij hebben wel / geen* vervoer nodig
* doorhalen wat niet van toepassing is
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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

