KERKBLAD HERVORMDE GEMEENTE PERNIS

53e jaargang - nr. 12

23 oktober 2015

Kopij inleveren vóór 30 oktober

KERKDIENSTEN

Zondag 25 oktober 2015 _________
09.30 uur : ds. W. Geerlof

____________________

Ouderling van dienst en afkondiging
dhr. T. Roobol

Organist
dhr. A. den Ouden

Commissie van ontvangst: mevr. C. Vink-van Tielen / mevr. J.A. van Opstal-Stougie
Collecten
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. G. van Hilten, tel. 438 51 33
Oppasdienst : Siska Verheij
Zondagsschool: Janny Verheij

Zondag 1 november 2015_- Gezamenlijke dienst Hervormde Kerk___________________
09.30 uur : ds. W. Geerlof - Zendingsdienst
Ouderling van dienst en afkondiging
dhr. A.C. Bijl

Organist
dhr . W.A. Ketting

Commissie van ontvangst: dhr. R. van der Leeden / dhr. L. Faasse
Collecten
: Zending: Versterk de kerk van Bangladesh / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. L. Lodder, tel. 438 57 63
Oppasdienst : Aukje Koole
Zondagsschool: Jannette Molendijk

BIJBELROOSTER

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

25 oktober
26 oktober
27 oktober
28 oktober
29 oktober
30 oktober
31 oktober

Marcus 10:46-52
Psalm 119:137-144
Numeri 1:1-16
Numeri 1:17-43
Numeri 1:44-54
Numeri 2:1-17
Numeri 2:18-34

1 november
2 november
3 november
4 november
5 november
6 november
7 november
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Psalm 119:145-152
Numeri 3:1-16
Numeri 3:17-32
Numeri 3:33-51
Numeri 4:1-20
Numeri 4:21-33
Numeri 4:34-49

Meditatie
“Toen de Farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door het
gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste route. God dacht namelijk: Als ze strijd
zouden moeten leveren, konden ze weleens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. Daarom liet
Hij het volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken. (Exodus 13 : 17-18,
NBV)
De omweg
Eindelijk had de Farao van Egypte het volk Israël laten gaan. Na eeuwen zwoegen was de tijd van
de slavernij voorbij. Ze gingen op weg naar het beloofde land. De kortste weg naar Kanaän liep
langs de zee. In die tijd trok iedereen daarlangs. Maar toen kwam er een wonderlijk bevel van God.
De Israëlieten moesten een andere weg nemen. Niet de weg langs de kust, nee, ze moesten door de
woestijn. Dat was een vreemd bevel. Deze route was langer en gevaarlijker. Bovendien wisten de
Israëlieten niets van het leven in de woestijn.
Hoe vaak komt dat niet voor: God, die een andere weg met ons gaat. Dat gebeurde toen en het
gebeurt nu. Waarom kiest God voor een andere weg? In het verhaal van de woestijnreis wordt een
duidelijk antwoord gegeven. Voor het volk Israël zou het niet goed geweest zijn om na Egypte zo
snel met nieuwe vijanden, zoals de Filistijnen, geconfronteerd te worden. Het uitgebuite volk
moest eerst zelf sterk worden, voordat het de confrontatie met andere volken kon aangaan. Een
omweg, een verblijf in de woestijn zou van hen een weerbaar volk maken.
Het is duidelijk dat deze verklaring geen antwoord geeft op ónze vele waaromvragen. Sterker nog:
vaak krijgen we in dit leven helemaal geen antwoord. Raadselachtig zijn soms de wegen die God
ons laat gaan. Omwegen die ons soms jaren kosten. We komen ertegen in opstand. We voelen ons
verlaten en misleid.
Toch weten we dat het leven met God niet altijd eenvoudig is. De bijbel zegt dat wij pas na vele
beproevingen het Koninkrijk van God binnen kunnen gaan. David werd via een omweg koning.
Paulus kwam in Rome, maar niet nadat hij in Jeruzalem gevangen had gezeten en onderweg
schipbreuk had geleden. De Psalmen staan vol vragen die kinderen van God aan Hem stelden.
Ooit riep Jezus aan het kruis: “Waarom?”
We willen die moeilijke weg wel best gaan, als we er de zin maar van inzagen. Is dat niet ons
probleem?
Ook al geeft dit Bijbelgedeelte geen antwoord op onze waaromvragen, toch kan het antwoord dat
Israël van God kreeg, ons bemoedigen. Uit het verhaal blijkt dat God die omweg niet zomaar liet
maken. Hij had daar Zijn redenen voor. En die hadden alles te maken met Zijn zorg en Zijn leiding
voor dit volk.
God laat ons niet dwalen. Hij maakt de weg door de woestijn niet moeilijker dan hij al is. God gaat
met Zijn volk niet altijd de eenvoudigste weg, maar wel de beste.
HERE, maak mij uwe wegen door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G'uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer, laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 'k blijf U al den dag verwachten.
(Psalm 25, vers 2)
Ds. A. van der Veer in: Geloof dat maar, bijbels dagboek
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GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
Op 24 okt. Mevr. J.J. Meijboom-Wolfert (Ring 256) en Mevr. A. Klink-Berkhout (Van
Drimmelenstr. 31).
Op 25 okt. Mevr. K.J. van den Berg-Versluis (Vermaetweg 16).
Op 26 oktober Mevr. A.P.G.C. Boender-Pons (G.A. Soetemanweg 48).
Op 28 okt. zijn jarig Mevr. T. de Man-Langstraat (Overhandstr. 24) en Mevr. W. van WijnenKooij (Havenlicht 014).
Op 30 okt. Mevr. B. van der Steenhoven-Verschoor (Pastoriedijk 66c) en Dhr. D.J. Verheij
(Labrijnstr. 20).
Op 1 nov. Mevr. M. Baai-Keetelaar (G.A. Soetemanweg 59D).
Allen een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegebeden!
‘O hoogt’en diepte looft nu God,
aanbidt zijn heiligheid!
Zijn woord werd nimmer nog gepeild,
zijn weg is majesteit.’
Gez. 461:1
Jubileum
Op 4 november zijn Dhr. M. Sijtsma en Mevr. P. Sijtsma-van den Berg (Vermaetweg 32)
55 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen op uw verdere levensweg!
Wij leven mee
We mogen danken dat mevrouw Keemink-Koster, na revalidatie in de Marnix, weer naar huis
mocht terug keren. Mevrouw De Reus-Kwak kreeg te horen dat zij, gezien haar lichamelijke
conditie, niet meer zal terug keren naar haar woning aan de Zellingstraat. Zij woont nu dus
permanent in Sonneburgh, locatie Groene Kruisweg. Dat was voor haar best wel een moeilijke
boodschap. Blijven we zo danken en bidden met en voor elkaar.
Als ik niet kan slapen van de pijn,
dan maak ik een gedichtje, maar wel op rijm.
Ik ben dan heel alleen en eenzaam,
vergelijk een auto met mijn lichaam.
De motor trilt en hapert iedere keer.
Een pufje en ’t hart, dat doet het weer.
De accu wordt oud en raakt versleten.
Het opladen moet ik niet vergeten.
Voor energie ga ik met vakantie ieder jaar.
Dan is het een poosje weer voor elkaar.
Soms tikt en pruttelt de accu, valt haast stil.
Dus dan neem ik maar weer een pil.
Het stuur is ook niet meer zo goed.
Ik ga naar links als ik rechtuit gaan moet.
De uitlaat knettert en soms gedonder.
Een drankje of pilletje doet dan een wonder.
De banden zijn gerekt, verkalkt en versleten.
Ook de namen ben ik soms vergeten.
De carrosserie is stram en roestig van het weer.
Mijn benen doen het ook zo goed niet meer.
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De stoelen zijn niet meer zo goed, dat is een feit,
want alles gaat verzakken met de tijd.
Al ben ik oud en heb soms pijn,
Ik ben God dankbaar dat ik er nog mag zijn…
Ria de Reus-Kwak
(met toestemming overgenomen)

Verpleeghuizen
Sonneburgh, locatie Groene Kruisweg
Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam
Dhr. R. Kleinjan
Mevr. H.C. Noordzij, afd. 5B kamer 080
Mevr. B.A. Bijl-van ’t Sant, 2A kamer 100
Mevr. F.C.W. de Reus – Kwak, 3A kamer 120
Mevr. H. Verheij-Verschoor, 3B kamer 10

Meeuwenhof, afd. Tramhuis
Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet
Mevr. A. van Viegen-van Doorn, kamer 105
Bavo Kliniek
Franz Lehàrstraat141,3069 MN Rotterdam
Dhr. W. Kirchner, kamer 115

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!
Bloemen
Op 4 oktober gingen de bloemen als groet van de beide gemeentes naar:
Mevr. J. van Gaans-de Bakker, Schuytstraat 84 en
Mevr. L. Groenenboom-Hordijk, G.A. Soetemanweg 53c.
Op 11 oktober gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:
Dhr. C.M. Faasse, Uiterdijk 189 en
Dhr. W.A. Rowaan, Het Havenlicht kamer 107.
De bloemen gingen op 18 oktober als groet van de gemeente naar:
Dhr. R. van Hoog, Pastoriedijk 194 en
Mevr. C.C.W. van der Steen – Nieuwschepen, Rozenlaan 31 C in Spijkenisse.
Bijbelkring
Op woensdag 28 oktober begint weer de Bijbelkring in de consistorie om 20.00 uur.
Wij gaan verder met Esther vanaf hoofdstuk 2.
"Esther, een moedige jonge vrouw die opkomt voor haar (Joodse) volk"
Interkerkelijke gebedskring
De Gebedskring komt bijeen in de consistorie van de Hervormde kerk op vrijdagavond 30 oktober
2015.
Aanvang 19.30 uur, einde 20.30 uur.
Weet u hartelijk welkom.
Bijbelquiz
De datum voor de bijbelquiz komt steeds dichterbij: donderdagavond 5 november. Vele teams
gaven zich al op. Zit uw team (5 personen) er al bij? Als mede-organisator en jurylid kunt u zich
ook bij mij nog opgeven.
Israël-reis
In de vorige Kerkklanken (zie onze website) mocht ik u al schrijven over de gemeentereis naar het
heilige land. U kunt zich nog steeds opgeven. Voor belangstellenden heb ik inmiddels een
informatiemap klaar liggen. Ik kom die graag even bij u brengen! Het is een complete reis, die
steeds goedkoper wordt naarmate er meer deelnemers kunnen worden gevonden. Dus wat let u?
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We willen graag een projectkoor oprichten! Een ieder die van zingen houdt, is welkom.
Of je nu jong bent of oud, kerkelijk betrokken of niet. Kom en zing met ons mee!
Het doel is om de ingestudeerde liederen (tweestemmig) te laten horen in de Kerstmorgendienst
van de Hervormde gemeente aan de Ring.
Marcella van der Heijde heeft toegezegd ons te willen dirigeren.
Voor dit koor, dat in principe stopt na ons Kerstoptreden, hebben we minimaal 12 mensen nodig (4
sopranen, 4 alten, 4 mannen!!!).
Omdat iedereen het druk heeft, gaan we repeteren op een moment dat de meesten wel even tijd
hebben: Zaterdagmiddag van half vier tot vijf.
Data repetities: 24 oktober, 7 november, 21 november, 28 november in de bovenzaal van Rehoboth
(Ozingastraat 73) en 12 en 19 december in de Hervormde Kerk aan de Ring.
We hebben al nagedacht over de te zingen liederen maar als u/jij zelf nog een voorstel in
gedachten hebt, breng het in! Deelname aan het koor is gratis.
Op zaterdag 24 oktober, onze eerste repetitiemiddag, bekijken we of ons koor levensvatbaar is.
Opgave graag van tevoren even doorbellen of mailen aan Nel van der Stoep, Vroomstraat 10.
Tel.: 010 – 4381778. Email: vanderstoep@telfort.nl.
Met een hartelijke groet, namens het Projectkoor Kerst,
Uw dominee Geerlof
O, ja, ik zing ook mee, maar dat zal u vast niet verbazen!
Ouderenkoor bestaat 50 jaar
Het zal u vast niet zijn ontgaan. Het ouderenkoor bestaat 50 jaar! En dat mag gevierd worden.
De festiviteiten rondom dit unieke jubileum werden geopend met de medewerking aan de
weeksluiting op vrijdagavond 9 oktober. Deze bijeenkomst, waarin ik zelf mocht voorgaan, kreeg
het thema mee: Mijn herder is de Here God. Het was ook de titel van één van de gezongen liederen
van het koor. Het werd een warme viering waarin we onze dankbaarheid uitspraken en uitzongen
naar de Here God Die ons de inspiratie en de mogelijkheid gaf dit jubileum te kunnen en mogen
vieren. Afgelopen donderdag was ik ook uitgenodigd voor de donateursavond die ook in de grote
zaal van het Havenlicht werd gehouden. Ook deze avond, die goed bezocht werd, de hele zaal was
tot de laatste stoel bezet (!), werd een geweldig en groot feest!
Namens de gemeente feliciteer ik het bestuur en de leden van harte met dit jubileum en wens ik
hen nog een gezond en gezegende tijd toe bij de verdere activiteiten in dit voor hen zo bijzondere
jaar!
Tot slot
Ik had het in het vorige nummer willen schrijven maar toen ben ik het vergeten. Maar alsnog wil ik
een ieder die mij via een handdruk of een kaartje van harte bedanken voor de felicitaties die ik
mocht ontvangen rondom mijn verjaardag!
Ds. Geerlof
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Lichtjesavond
De Commissie Lichtjesavond Pernis is alweer druk bezig met de voorbereidingen van de vierde
Lichtjesavond editie, welke op zaterdag 13 februari gehouden gaat worden.
Voor één van onze nieuwe projecten vragen wij u als bezoeker om ons een foto toe te willen sturen
van uw overleden dierbare(n).
Wij willen de foto van uw dierbare tentoonstellen in een bijzonder project: “de Fotowand”.
Wilt u meewerken aan ons project, dan kunt u de foto (graag voor 1 januari 2016) aan ons
toesturen. Per mail: info@lichtjesavondpernis.nl of per post:
Commissie Lichtjesavond
Ring 308, 3195XS Pernis
Roemeniëreis 2016
In een vorige Kerkklanken hadden wij u gevraagd om de reis naar Roemenië te sponsoren door
middel van gift waarvoor wij brandstof kunnen kopen voor onze bus.
Dankbaar kunnen wij u melden dat de heenreis al bijna helemaal is gesponsord!
Maar uiteindelijk willen we ook weer terug keren naar onze mooie dorp Pernis, daarom zijn we
nog op zoek naar een aantal sponsoren voor de terugreis.
Gemiddeld tanken we 6 keer op onze reis en er gaat per tankbeurt voor ongeveer € 100 aan diesel
in.
Aan u de vraag of u de reis van 2016 naar Roemenië wilt sponsoren in de vorm van een tankbeurt.
Het zou fijn zijn als er bijv. 6 sponsors zijn die elk € 100 willen doneren, maar met 12 sponsors
van € 50 zijn we natuurlijk ook heel blij!
Als dit zou lukken, dan zou de reis helemaal gedekt zijn en kunnen we de overige donaties
gebruiken om voedselpakketten te kopen voor de mensen die wij gaan bezoeken.
(wat naast het uitdelen van de kleding en schoenen het uiteindelijke doel is van deze reis)
Als u wilt sponsoren dan kunt u uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van onze
Diaconie NL96RABO0353202584, met als vermelding: brandstof Roemeniëreis 2016
In de Kerkklanken van november vertellen we meer van onze reis in 2016.
Dit doen we via Kerkklanken en via onze website: www.hervormdpernis.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Koert (010) 295 02 38.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Dinsdag

3 november Moderamen Kerkenraad

Consistoriekamer

19.30 uur

KERKELIJKE ADMINISTRATIE

Uit onze gemeente is vertrokken: mevrouw J.M. Bootsma, Ring 316, naar Rotterdam.
Binnen onze gemeente is verhuisd: mevrouw J. Kuil - Bastemeijer, Velsenaerstraat 15, naar G.A.
Soetemanweg 57-C.
Mevrouw A. van Viegen - van Doorn, Alverstraat 141, Hoogvliet is opnieuw bij onze gemeente
ingeschreven.
Mevrouw J. Bijl - Bergwerff, G.A. Soetemanweg 53-A, is vanuit de Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt overgekomen naar onze gemeente.
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ZENDING

Najaarszendingsweek
In de najaarszendingsweek staat het zendingswerk in Thailand centraal.
In Thailand is slechts 1 procent van de bevolking christen, een kleine minderheid in een
overwegend Boeddhistische samenleving. De meeste christenen zijn lid van de presbyteriaanse
Church of Christ. Voorgangers van deze kerk worden opgeleid aan de eigen theologische faculteit
McGilvary. Hendrie van Maanen is namens Kerk in Actie uitgezonden naar Thailand om les te
geven in de vakken Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis en Christelijke Ethiek. Aan de faculteit
McGilvary studeren niet alleen toekomstige predikanten uit Thailand, maar ook uit naburige
landen als Laos, Myanmar, Cambodja, Bhutan of Nepal. Kerk in Actie stelt beurzen beschikbaar
voor vijf studenten uit deze buurlanden. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het
zendingswerk in Thailand en andere zendingsprojecten wereldwijd.
U kunt uw bijdrage overmaken d.m.v. de acceptgirokaart die u binnenkort ontvangt. De collecte
wordt van harte aanbevolen.
Zendingserfgoedkalender 2016
Vorig jaar verscheen de eerste Zendingserfgoedkalender. In de traditie van de vertrouwde Missie
Zendingskalender (MZK) die in 2013 voor het laatst werd uitgegeven. In de MZK traditie staat de
verbeelding van het Evangelie door Christenen in Azië, Afrika en Latijns Amerika centraal.
De Zendingserfgoedkalender 2016 wordt gesierd door platen uit de Jezus Mafa serie uit
Kameroen. Mensen uit de Mafa gemeenschap in het noorden van Kameroen tegen de grens van
Nigeria speelden verhalen uit het leven van Jezus na en van deze uitbeeldingen werden
schilderingen gemaakt. Prachtige kleurrijke platen waarin Jezus, de discipelen, Maria, en vele
anderen die we in de Evangeliën tegenkomen letterlijk en figuurlijk in Afrikaans gewaad worden
voorgesteld. De kalender geeft informatie over het land dat de laatste jaren roerige tijden kent. Zo
vallen onder de Mafa tot op vandaag slachtoffers van het geweld door Boko Haram. Verder gaat de
kalender in op de kerken die in de samenleving present zijn.
De kalender kost € 9,- en kunt u bestellen bij Anke Keemink, tel. 4384446.
Spaardoosjes
Op zondag 1 november kunnen de spaardoosjes voor de zending ingeleverd worden.
Het spaardoosje kunt u voor in de kerk afgeven. De opbrengst is dit jaar bestemd voor de actie
‘Versterk de kerk van Bangladesh’. Na afloop van de dienst worden weer nieuwe spaardoosjes
uitgedeeld. We hopen dat u ook het komend jaar weer gaat sparen voor de zending. Van harte
aanbevolen.
Diaconiecollecte
De diaconiecollecte van 1 november is bestemd voor de actie ‘Versterk de kerk van Bangladesh’.
Ook deze collecte van harte aanbevolen.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengst 1e extra collecte 2015
Het college van kerkrentmeesters meldt u met dankbaarheid de opbrengst van de op zondag 27
september gehouden 1e extra collecte 2015.
In totaal heeft deze collecte tot op heden € 2.048,70 opgebracht. Een mooi bedrag. Dit bedrag is
inclusief de voor- en nagekomen giften die wij via de bankrekeningen mochten ontvangen.
Hierin zitten de giften verwerkt die wij via kerkrentmeester A.C. Bijl ad. € 10,= en brievenbus
kerkrentmeester A. Pons ad. € 150,= mochten ontvangen.
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Het college is u allen zeer erkentelijk voor uw betoonde offervaardigheid. U weet waar we met z'n
allen voor staan. Met vol vertrouwen zien wij de komende extra collecten tegemoet.
Als kerkrentmeesters zijn we dankbaar dat we ons gesteund weten door een gemeente die zijn
verantwoording in financieel opzicht kent.
Namens uw college van kerkrentmeesters,
J. Sekeris, penningmeester.
Gift
Onder dankzegging aan de gever melden wij u de volgende gift te hebben ontvangen:
Via ouderling P. Boekholt –Rep € 10,= bestemd voor de kerk.
Namens uw college van kerkrentmeesters,
J. Sekeris, penningmeester

Opbrengst collecten september 2015_____________ ___
6-9
€ 159,00
bonnen: € 101,40
13 - 9
€ 98,80
€ 71,40
20 - 9
€ 79,25
€ 78,40
€ 106,15
€ 70,40
27 - 9
€ 443,20 waarvan: 9x € 5,€ 321,60
Bonnen:
€ 321,60
3x € 10,TOTAAL
€ 764,80
=======
Opbrengst offerblokken september 2015
€ 105,00
€ 30,00
Bonnen:
Totaal
€ 135,00
======

DIACONIE

Kerkradio uitzending
Donderdagavond 29 oktober tussen 19.00 en 20.00 uur is er een kerkradio uitzending.
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 september 2015
6 september € 278,05
13 september € 152,65
20 september € 140,26
27 september € 185,75
De opbrengst collectebekers Heilig Avondmaal op 20 september was € 352,20 en zijn bestemd
voor de Voedselbank uitdeelpost Pernis.
De volgende giften mochten wij ontvangen:
Voor de diaconie via mevr. P. Boekholt-Rep 2x € 20,00 en voor de voedselbank € 50,00 en
€ 10,00.
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HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst
Verantwoording giften over de maanden september en oktober.
September:
Ontvangen via Ineke Koert € 5,=
Zelf heb ik ontvangen
€ 5,=
Oktober:
Ontvangen via mevrouw Van Kampen
1x € 5,= en 1x €10,=
mevrouw Boele
€ 5,=
mevrouw De Ruiter – de Jong 1x € 5,= en 1x € 2,=
Zelf heb ik ontvangen
€ 4,=
Ook deze keer weer hartelijk dank aan alle gevers en/of geefsters.
Aukje Koole
H.V.G. “Wees een zegen”
Donderdag 22 oktober krijgen we na de pauze een presentatie van Ds. Geerlof.
De volgende verenigingsavond is donderdag 12 november.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Jopie Jansen-van Bennekum.

Sociëteit voor ouderen
Woensdag 4 november 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 25 oktober
en 1 november

Zondagsschool
Vertrek vanuit de kerkdienst

Maandag 26 oktober
en 2 november

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Zondag 25 oktober
Zondag 1 november
Vrijdag 30 oktober

6e Youth Alpha
7e Youth Alpha
Rock Solid “Spookrijders”

De Heuvel

Maandag 2 november
Vrijdag 6 november

Bidden voor de jeugd
TOK Grieks of Duits

Ring 181
Rehoboth (ingang JVR)
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JVR

Verslag TOK 25 september 2015
Zoals de aankondiging op Pernis Online luidde is TOK uit haar winterslaap ontwaakt.
Vrijdag 25 september was daar hét moment. Thema deze keer was het begrip ‘vredesmaal’.
Alhoewel dit een bekend woord zal zijn onder onze trouwe fans en lezers, blijkt de herkomst
hiervan enigszins gissen. Omdat samen eten voor gezelligheid en verbroedering of verzustering
staat, denken wij dat hier ergens de motivatie moet liggen voor het houden van een vredesmaal.
En vredig ging het eraan toe deze avond. Zoals een TOK-avond traditiegetrouw begint, zo
begonnen we nu ook; met een presentatie over het onderwerp. De presentator van de avond had
zich goed voorbereid en kwam tot de conclusie dat hij tijdens het maken van Powerpoint vooral
veel plaatjes van oorlog tegen kwam. Plaatjes van vrede zijn er een stuk minder; dat geeft stof tot
nadenken.
Na de presentatie werden de groepjes ingedeeld om aan de gang te gaan met diverse gerechten. Op
het menu stonden onder andere achtereenvolgens een amuse, bloemkoolsoep, witte chocoladepasta
koekjes en als klap op de vuurpijl; gebraden vredesduif. Mocht er een duivenmelker in Pernis een
kampioensduif missen; sorry.
Alhoewel het er, zoals eerder vermeld, vredig aan toe ging is er door een agressieve TOKdeelnemer bij het stampen van de nootjes een bodem van een geïmproviseerde vijzel gesneuveld;
een redelijk trieste prestatie, maar niet met opzet. Een ander opvallend detail is dat een andere
TOK-deelnemer helemaal alleen verantwoordelijk was voor het bereiden van de bloemkoolsoep
van Gordon Ramsay, de vredelievende Bert van Leeuwen van koksland. De bloemkoolsoep was
als eerste op, super gedaan!
De rest van de groepjes deed het ook weer erg goed, opvallend daarbij was het ontstaan van een
soort duiventil rondom de bloederige duiven in pakketjes; iedereen wilde dit wel even
aanschouwen. Normaalgesproken zie je die dingen in de lucht, maar in dit geval was het beter 1 op
je bord dan 10 in de lucht.
Vol verwachting klopte ons hart bij het open snijden van de duif. Teleurstellend resultaat; hij had
langer gemoeten…Tot nu toe is alles goed gelukt op TOK, maar dit was toch echt de eerste echte
vermeldenswaardige zeperd. De schuld geven aan een ander is verleidelijk, hier kon de duif niets
aan doen. We steken de hand in eigen boezem; niet goed opgelet tijdens de (voor)bereiding en
vooral niet genoeg tijd genomen. Gelukkig was de rest van de gerechten wel geslaagd en werd
bijna alles opgegeten! Overigens is de duif later alsnog verorberd in een overheerlijke soep.
Vredig en gezamenlijk vingen we de afwas aan en werd de zaal weer in gereedheid gebracht voor
de volgende activiteit. De kop van de eerste duif en TOK van het derde seizoen waren er af; het
was weer zeer geslaagd en super gezellig!
Tot TOK!

OVERIGE MEDEDELINGEN

Bedankje
Wij willen iedereen die ons gesteund heeft in de vorm van kaarten, bemoedigende woorden en
bloemen heel hartelijk bedanken. Het was hartverwarmend!
Rem en Toos van Hoog
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Bazaa R ommelmarkt
Zaterdag 27 augustus 2016
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

Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis

http://www.hervormdpernis.nl
e-mail: kerkburo@hervormdpernis.nl

Predikant
e-mail
Scriba

: ds. W. Geerlof, Ring 21, 3195 XB Pernis
: wgeerlof@xs4all.nl
: dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55 , 3195 SK Pernis

Kerkgebouw
Koster

: 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
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)

416 17 24
416 74 37

472 27 59
416 44 33
06-41373801

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
Overige adressen vindt u in de Wegwijzer.

438 48 25
416 72 51

416 90 28
216 01 07

