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KERKDIENSTEN

Zondag 22 november 2015 - Laatste zondag kerkelijk jaar ____________________________
09.30 uur : ds. W. Geerlof - Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ouderling van dienst en afkondiging
mevr. P. Boekholt-Rep

Organist
dhr. A. Stortenbeker

Commissie van ontvangst: mw C. Ruizeveld de Winter-van den Vrijhoef/mw A. Koole-de Blaauw
Collecten
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. H. Kruithof, tel. 438 17 89
Oppasdienst : Janny van Wingerden
Zondagsschool: Janny Verheij
Zondag 29 november 2015_- 1e Advent_________
09.30 uur : ds. W. Geerlof - Viering Heilig Avondmaal
18.30 uur : ds. W. Geerlof - Voortzetting en Dankzegging Heilig Avondmaal
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. L.J. Hoogwerf
Avonddienst : dhr. T. Roobol

Organist
dhr. W. Ketting
dhr. A. den Ouden

Commissie van ontvangst: mevr. N. van der Stoep-van Dijk / mevr. A.S. Keemink
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. H.J. Verheij, tel. 295 01 15
Oppasdienst : Tessa Groeneweg
Zondagsschool: Jannette Molendijk

BIJBELROOSTER

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

22 november
23 november
24 november
25 november
26 november
27 november
28 november

Sefanja 1:14-2:3
Sefanja 2:4-15
Sefanja 3:1-8
Sefanja 3:9-20
Marcus 13:1-13
Marcus 13:14-27
Marcus 13:28-37

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

29 november
30 november
1 december
2 december
3 december
4 december
5 december

Lucas 1:1-25
Lucas 1:26-38
Psalm 50:1-15
Psalm 50:16-23
Numeri 6:1-12
Numeri 6:13-21
Psalm 119:169-176
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__________

Meditatie
Lezen: Psalm 136
Dankdag duurt áltijd
Zesentwintig keer is er in Psalm 136 het refrein over Gods eeuwige goedertierenheid.
Eén dankdag per jaar is niet genoeg
Een hymne. Dat is het. Daar zijn alle vertalers het wel over eens. De kanttekeningen bij de
Statenvertaling sluiten zelfs niet uit dat deze Psalm, deze hymne waarin 26 keer dat welhaast
onvertaalbare refrein voorkomt, iedere dag gezongen werd door de Levieten in de tempel. Ze
verwijzen daarvoor naar de voorschriften die God gaf voor de tempeldienst in 1 Kronieken 16: 41,
waar het refrein uit Psalm 136 letterlijk wordt genoemd.
In onze kleine protestantse traditie zijn we niet zo van refrein en keervers, van stem en tegenstem.
Maar hoe je ook denkt over de vormgeving van de liturgie, wie Psalm 136 hardop voor zichzelf
leest, hoort en voelt dat hier iets heel bijzonders aan de hand is. Er wordt in deze hymne in
menselijke woorden iets gezegd over God. En dat is niet gemakkelijk. Want hoe kun je Gods
grootheid en goedheid ooit vatten in de 26 lettertekens die ons alfabet telt?
De dichter van deze psalm doet een poging. Door 26 keer hetzelfde te zingen. Nee, natuurlijk heeft
dat getal niets te maken met de 26 letters uit ons alfabet. Het Hebreeuwse alfabet telt immers 22
lettertekens.
Wie Psalm 136 in z’n oorspronkelijke vorm wil horen, moet eigenlijk een voorzanger hebben, en
een gemeente. De voorzanger zingt de eerste regel van ieder vers. En de gemeente antwoordt met:
“Want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid”. Zesentwintig keer.
Na de constatering dat het hier over een bijzondere hymne gaat, is het trouwens gedaan met de
overeenstemming tussen de verschillende vertalers die proberen het Hebreeuwse refrein om te
zetten naar het Nederlands. Daarbij draait het om twee woorden: “chesed” en “olam”. In de
Statenvertaling wordt het eerste vertaald met “goedertierenheid” en het tweede met “eeuwigheid”.
Een verkeerde vertaling? Absoluut niet. Misschien wel de beste. Maar er zijn ook andere
mogelijkheden. Dichter Willem Barnard zette ze op een rij:
“Tot in eeuwigheid is Zijn genade”
“Want voor eeuwig is Zijn vriendschap”
“Eeuwig duurt Zijn liefde”
“Want Zijn liefderijke goedheid duurt tot onbepaalde tijd”
Volgens de Bijbel met uitleg is het woordje “chesed” te vertalen met: weldadigheid,
goedertierenheid, genade, vriendelijkheid. Allemaal woorden die volgens deze Bijbelvertaling
wijzen op Gods verbondstrouw. En juist met betrekking tot dat laatste ontbreekt hier eigenlijk nog
één mogelijke vertaling: “vriendschap”. Want hoewel die misschien het minst inhoudsvol lijkt, kon
het weleens de vertaling zijn die het dichtst tegen het Hebreeuwse woord “chesed” aan ligt.
Verschillende verklaarders wijzen er namelijk op dat het woord “chesed” duidelijk maakt dat er
sprake is van een relatie. Het is maar niet goedheid in het algemeen, maar goedheid die duidelijk
maakt dat er een relatie is tussen gever en ontvanger.
Over de vertaling van het woordje “olam” - door de Statenvertalers vertaald met eeuwigheid - is
minder onenigheid onder taalkundigen. Eeuwig en eeuwigheid zijn goede vertalingen. Maar voor
iemand die niet vertrouwd is met kerktaal is de vertaling áltijd, met de nadruk op de a, wellicht
duidelijker. “voor áltijd duurt Zijn vriendschap”.
Gods goedheid, vriendschap, liefde en genade kennen geen punt. Zelfs geen komma. Nooit.
Áltijd gaan ze door. Verder. Vandaar dat welhaast eindeloze refrein. Dóórzingen moet je. Steeds
weer. Niet stoppen. De lofzang moet blijven klinken. Dag en nacht. Letterlijk.
Als hier de nacht valt, wordt het in een ander werelddeel weer licht. Als hier de lofzang stopt,
begint hij elders. Dát is Psalm 136.
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Waar die oneindige goedheid van God in blijkt? In de schepping en in de geschiedenis, zingt de
Israëliet. In de zon, de maan, de sterren, de uittocht uit Egypte, de doortocht door de zee en de
woestijn. Gods goedheid blijkt in het alledaagse. In dat wat we zien en meemaken.
Of, om het naar de dankdag toe te buigen: in gewas en arbeid. Normale dingen, zeggen we dan.
Want het lijkt allemaal heel gewoon als het goed gaat en als je gezond bent. Maar het ís niet
gewoon. Het is óndanks ons. Ondanks onze zonde en schuld.
Gods goedheid wordt niet voor niets gezongen in een keervers. Omdat Zijn goedheid en
vriendschap altijd van de andere kant komen. Van Gods kant. En één dag danken is niet genoeg.
Psalm 136 maakt het duidelijk: dankdag duurt áltijd.
R.D. 4 november 2015

GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
Op 21 nov. Mevr. P.W. Mastenbroek-van der Burgh (Corneliahof 24), mevr. H.G. KleinjanJumelet (Corneliahof 44) en dhr. L.C. Jumelet (Schuytstraat 106).
Op 24 nov. Dhr. D.P. Verheij (Ring 397).
Op 25 nov. Dhr. W. ’t Hart (G.A. Soetemanweg 53d) en dhr. R. Vermeer (Burg. Beyenstraat 63).
Op 27 nov. Dhr. L. Beijer Sr. (Burg. van Esstr. 220).
Op 30 nov. Mevr. J. Verschoor-Ketting (G.A. Soetemanweg 44).
Op 1 dec. Dhr. P.J. Speelman (Ozingastr. 15).
Op 4 dec. Mevr. A. van Eck (Ring 59).
Alle jarigen van harte gefeliciteerd, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegebeden!
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.
ELB. 188
Bloemen
De bloemen gingen op 8 november als groet van de gemeente naar:
De heer M. Sijtsma, Vermaetweg 32 en
De heer M. Kievit, Vrijlandtstraat 9.
Op 15 november gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:
De heer K. Kraak, Beverveen 218 in Spijkenisse en
De heer A. Noordzij, Ring 70.
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. Cremehuis
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

St. Antonius Binnenweg
Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GC Rotterdam
Dhr. L. Beijer, 4e etage, kamer 14
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!
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Wij leven mee
Danken mogen we met: de familie Kraak, Beverveen 218 te Spijkenisse, mevrouw Koert, Burg.
Beyenstraat 17 en de heer Vijfvinkel, Ring 134, die allen na een verblijf in het ziekenhuis weer
naar huis mochten terugkeren.
Opgenomen in het ziekenhuis Ikazia zijn mevrouw A. Roobol-van Schelven, de vrouw van onze
diaken en mevrouw W. Dekker-Groenendijk uit het Havenlicht.
De heer L. Beijer, Burg van Esstraat 220 is voor verdere revalidatie opgenomen in het Laurens
Antonius, Nieuwe Binnenweg 33.
Blijven we bidden voor hen en voor de ernstig zieken thuis.
Giften
Ontvangen op huisbezoek: 2x 10 euro voor onze kerk. Op mijn deurmat 50 euro voor de extra
collecte voor onze kerk.
Interkerkelijke gebedskring
De Gebedskring komt bijeen in de consistorie van de Hervormde kerk op vrijdagavond 27
november 2015. Aanvang 19.30 uur, einde 20.30 uur.
Weet u hartelijk welkom.
Versterking van het pastorale team
Het doet ons deugd om u te kunnen meedelen dat mevrouw M. van der Kemp-van Putten, Burg
van Esstraat 97, ons pastorale team komt versterken. Als bezoekzuster zal ook zij de komende tijd
wat bezoekjes in ons dorp gaan afleggen.
Bijbelquiz van donderdag 5 november
Afgelopen donderdag 5 november was alweer de derde editie van de Pernisser Bijbelquiz. De twee
eerdere keren was de grote zaal in De Heuvel goed gevuld met vele teams. Zou het dit keer weer
lukken? Ideeën waren er genoeg. Zo zouden we, als organisatiecomité proberen, bijzondere teams
uit te nodigen zoals een leerkrachtenteam van de beide basisscholen en een heus middenstandsteam. Maar dan nog, zouden de teams van de vorige keren nu ook weer komen? Het bleef
spannend tot de laatste dagen. Maar gelukkig, de Pernissers lieten ons ook dit keer niet in de steek.
De zaal zat die avond vol met wel 14 teams (66 deelnemers), waaronder een middenstandsteam
(familie Noordzij, hulde!). De quiz werd gepresenteerd door collega Bartelink. En, hoewel het best
soms wat rumoerig was, leidde zij ons op rustige maar kordate wijze door de 30 vragen. De
techniek was in de bekwame handen van Willem Huijgen zodat we op het scherm alles goed
konden volgen. Na de pauze werden de antwoorden besproken. Toch weer een paar slinkse
vragen! Het bleek toch lastiger dan we dachten! Na de optelling van de punten konden de
juryleden aan de slag. Tijdens deze pauze werd er een filmpje vertoond van het echtpaar Koster die
in Engeland via de organisatie Operatie Mobilisatie prachtig kinderwerk mogen verzorgen. Dit
werk is mogelijk door vele Pernisser sponsoren. En toen was het moment aangebroken om de
uitslagen bekend te maken. De punten van ieder team werd opgeteld en weer gedeeld door het
aantal teamleden. Maar er werd ook gekeken naar wie de hoogste individuele score had behaald.
Ondergetekende had de eer het juryrapport te mogen voorlezen. Gelukkig, niemand ging met nul
punten naar huis. Dus ieders eer was gered. Maar wie werden nu de winnaars? De spanning liep op
toen langzaam de uitslagen werden bekend gemaakt. In de top waren de verschillen minimaal. Op
de derde plaats eindigde het team Toerusting Plus met een score van 22,2. Daar maar net boven
zaten de teamleden van de familie Van der Laan met 22,5. Maar, baas boven baas, was het team
Jeugdleiding met een onwaarschijnlijk hoge score van wel 24,2! Zo mocht ik dit team, bestaande
uit Anneke, Ad, Jacco, Petra en Bryan, uitnodigen om naar voren te komen om de felbegeerde
Pernisser-Bijbelquiz-wisselbeker in ontvangst te mogen nemen. Ook werd hen de prachtige en
welverdiende bijbelquiz-medaille omgehangen. Sommige deelnemers hadden een dag later deze
medaille nog om hun nek hangen… Ook het individuele klassement werd bekend gemaakt. Ook dit
werd een nek-aan-nek race. André, Dick, Ad en Jacco hadden 25 van de 30 punten gehaald.
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Voor waar een prachtige score ware het niet dat Anneke Louwen en Dinie Verschoor net een
puntje meer binnen hadden gehaald. Een finalespel was noodzakelijk. Dinie Verschoor kwam daar
als gelukkige winnaar uit zodat zij zich dit komende jaar de grootste Bijbelkenner van Pernis mag
noemen. Nadat het organisatiecomité nog werd bedankt voor hun inzet, zij kregen een mooie
waardebon overhandigd, konden we zo rond de klok van 10 uur deze avond afsluiten.
Als ik afga op de vele reacties die ik hoorde, die avond maar ook later, kunnen we concluderen dat
dit opnieuw een zeer geslaagde avond was. Met dank aan de Baptistengemeente voor het
beschikbaar stellen van hun gebouw. Het was weer goed toeven bij jullie! Leuk valt nog te
vermelden dat het team Voetbalclub Pernis het zo naar hun zin had gehad dat het zich al een dag
later aanmeldde voor de vierde editie in 2016. We moeten nog evalueren maar het is zo goed als
zeker dat die editie er komt. Ook het N.B.G., van hen kwamen de interessante vragen, kwam als
winnaar uit de bus. In de giftenpot zat 140 euro. Met aftrek van de gemaakte (minimale) kosten,
kunnen we zo een mooi bedrag naar hen overmaken.
Namens het interkerkelijke organisatiecomité Pernisser Bijbelquiz,
Ds. W. Geerlof
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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, afd Amethist, Keyenburg 155, 3085 KA .Rotterdam

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Dinsdag

24 november Kerkrentmeesters

Consistoriekamer

19.30 uur

ZENDING

Nieuws van de familie Koster vanuit het zendingsveld
Het is een drukke tijd en ik moet eerlijk zeggen dat ik daar best blij mee ben. Op die manier hoef
ik niet steeds te denken aan alles wat om ons heen gebeurt. Veel mensen vertrekken en dat is best
moeilijk. Hoewel wij ons geen zorgen hoeven te maken, is het niet altijd makkelijk om zonder te
zorgen te zijn.
Drie weken geleden was het hier herfstvakantie. Met het Kids 'n' Things team hebben we een
Holiday Club gehouden in St Ives in Cornwall. De Holiday Club was geweldig. Maar deze week
was extra fijn omdat Lianne en de jongens ook mee waren en nog specialer omdat Kees-Jan z'n
moeder op bezoek was. Het was zo leuk om haar te kunnen laten zien en meebeleven wat we hier
allemaal doen en dan ook nog eens in een prachtige omgeving aan de zee. De jongens waren erg
blij om met oma op te kunnen trekken en oma was erg blij om bij de kleinkinderen te zijn. Een
geweldige week dus. De week erna heeft Kees-Jan een cursus over mentoring gevolgd, erg
leerzaam maar ook lange dagen van 9 uur ' s ochtends tot 9 uur 's avonds.
Ook het weekend daarna was lekker druk met de verjaardag van Ezra. Hij werd alweer 6 jaar! Ezra
wilde graag een goochelfeestje, dus Kees-Jan heeft allemaal trucs gedaan en Lianne had een
prachtige taart gemaakt in de vorm van een goochelhoed waaruit een konijn te voorschijn kwam.
Ondertussen zijn we weer in een normaal ritme beland, maar met nog drie weken te gaan voordat
Kids 'n' Things de eerste Kerstshow gaat doen, is er flink wat werk te verzetten. We mochten een
nieuw teamlid uit Nederland ontvangen, het team is nu bijna geheel Nederlands, op Julian na. De
titel van ons nieuwe Kerstprogramma is "Christmas On The Line". Misschien wel het beste te
vertalen met "Kerst Ontspoord". In het programma hebben Tom en Emily van hun opa een tochtje
in een stoomtrein gekregen. Maar alles wat ze voor Kerst hadden besteld wordt gestolen, zonder
kunnen ze toch geen Kerst vieren? Maar dan gaan ze op hun tablet op zoek naar het ware
Kerstverhaal en ontdekken ze dat Kerst om iets heel anders gaat: de geboorte van de Here Jezus,
een nieuw begin! Ondertussen zijn er al 21 shows geboekt, en we hebben nog een paar openingen
in ons schema. Wilt u bidden dat we veel kinderen met het Kerstverhaal kunnen bereiken. Maar
wilt u ook voor onze collega's bidden die rond Kerst het land moeten verlaten en de achterblijvers
die ook een onzekere tijd tegemoet gaan. We waarderen uw gebed enorm!
Hartelijke groeten,
Kees-Jan, Lianne, Jonathan, Ezra & Benjamin
Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere mensen iets kan
betekenen. (Dietrich Bonhoeffer)
Indien u het werk in Engeland wilt ondersteunen, kunnen giften overgemaakt worden naar
IBAN-rekening NL13 RABO0114 2329 38 t.n.v. Operatie Mobilisatie o.v.v. Familie Koster.
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengst 2e extra collecte 2015
Het college van kerkrentmeesters meldt u met dankbaarheid de opbrengst van de op zondag 8
november gehouden 2e extra collecte 2015. In totaal heeft deze collecte tot op heden € 2.629,=
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 ouderling P. Boekholt - Rep € 50,= en de
brievenbus van kerkrentmeester J. Sekeris € 25,20 mochten ontvangen.
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 collecte 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,
e
A. Pons, 2 penningmeester.
Giften
Onder dankzegging aan de gevers melden wij u de volgende giften te hebben ontvangen:
Via ouderling P. Boekholt-Rep € 5,= bestemd voor de kerk.
Via mw. J. van Kampen-Koert € 3,50 tijdens het ophalen van de solidariteitskas.
Via mw. C. Vink-van Tielen € 7,= bestemd voor de kerk.
Namens uw college van kerkrentmeesters,
e
A. Pons, 2 penningmeester.
Bazaar 2016
Ja u ziet het goed: Volgend jaar is er weer een Bazaar en wel op zaterdag 27 augustus van 10.00 tot
15.30 uur. Enkele weken geleden is er vergadering geweest met alle (15) kraamhoofden en omdat
men nog steeds enthousiast was over het verloop van de laatstgehouden bazaar is dat met algemene
stemmen besloten.
De opbrengst was prachtig en bestemd voor de verbouwing van de ruimtes onder de gaanderijen en
aankoop van een nieuwe kanselbijbel, die in november geleverd wordt. We lezen sinds enige
maanden niet meer uit de NBG-bijbel van 1951, maar uit de NBV van 2004. En dan is het fijn als
deze ook in groot formaat op de kansel ligt.
Dus in 2016 is er weer een bazaar en om die reden gaan we nu ook al uw aandacht vragen om b.v.
Douwe Egberts punten te blijven sparen en in te leveren bij mevr. Berkhout (Uiterdijk 165). Maar
ook op de maandag het gehele jaar door tussen 09.30 en 15.00 uur op het plein en in de oude
Margrietschool te komen kijken naar de 2e kansmarkt. Misschien dat daar iets van uw gading bij is.
Dit is ook onderdeel van het hele bazaargebeuren.
En we blijven geïnteresseerd in uw oud film-, dia- en fotomateriaal van de bazaars in de afgelopen
jaren. Deze zijn ook gehouden in de Bovenzaal van Rehoboth. Dus alles is welkom en u krijgt het
ook weer terug als we er kopieën van gemaakt hebben.
Namens de Bazaarcie, Arie den Ouden

DIACONIE

Collecte Heilig Avondmaal: Shaare Zedek Ziekenhuis
Het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem is een pro life ziekenhuis en biedt onderdak aan ieder
die hulp nodig heeft. Er worden relatief veel Palestijnse kinderen behandeld. Alle disciplines in het
ziekenhuis zijn voorbereid op aanslagen en voortdurende oorlogsdreiging. Met name de
terroristische aanslagen stellen specifieke eisen aan de opvang van slachtoffers.
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De beelden die u hiervan ziet laten u proeven hoe het is in dit soort landen te wonen. De deuren
van dit ziekenhuis staan als poorten (Shaare) van Gods gerechtigheid (Zedek) en barmhartigheid
open voor allen die hulp nodig hebben zonder enig onderscheid. Joden, Christenen en Moslims
worden er geholpen.
De diaconie beveelt deze collecte van harte aan
Heilig Avondmaal in Het Havenlicht
Op vrijdag 4 december hopen wij weer het Heilig Avondmaal te vieren in Het Havenlicht.
Voorganger is ds. W. Geerlof en de dienst begint om 15.00 uur.
De collecte is bestemd voor het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem.
Wij bevelen deze collecte nu reeds bij u aan.
Wij wensen u een goede maar bovenal gezegende dienst toe.
De diaconie

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst
Inleveren donatiegelden
Zouden de dames de opgehaalde donatiegelden willen inleveren op woensdag 2 december a.s.
tussen 15.00 en 17.00 uur bij mij thuis, Uiterdijk 187.
Alvast bedankt voor uw medewerking
Met vriendelijke groet,
Aukje Koole
H.V.G. “Wees een zegen”
Donderdag 3 december is ons Sinterklaasavondje. Wilt u allen een pakje van ongeveer 5 euro met
gedichtje meebrengen om er zo een leuke avond van te maken?
Donderdag 17 december hopen we onze kerstviering te houden in de benedenzaal van Rehoboth.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Jopie Jansen-van Bennekum
Sociëteit voor ouderen
Woensdag 2 december 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 22 november
en 29 november

Zondagsschool
Vertrek vanuit de kerkdienst

Maandag 23 november
en 30 november

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Zondag 22 november

Kerkentour
Ds. Geerlof en Ds. Bartelink
Rock Solid
Sinterklaas

Vrijdag 27 november
Zondag 29 november

e

1 Reflex

Kerken
JVR
De Heuvel
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ZONDAGSSCHOOL Hervormde Gemeente Pernis
Zoals u de afgelopen jaren van ons gewend bent, willen wij ook dit jaar onze jaarlijkse collecte
houden in de week van 23 november t/m 28 november 2015.
Zoals elk jaar hopen wij ook nu weer op uw financiële steun te kunnen rekenen. Het geld wordt
gebruikt voor de kerstviering, fruit met Dankstond, bloemen met Pasen en alle andere activiteiten
van Zondagsschool en Zondagsschoolkoor Timotheüs.
Door het geringe aantal leiding kunnen wij niet bij iedereen een envelop bezorgen. Mocht de
envelop niet bij u worden gebracht of opgehaald, dan kunt u uw bijdrage ook op zondagmorgen
aan de ouderling van dienst geven of bij iemand van de zondagsschool leiding bezorgen.
U kunt uw bijdrage ook storten via de bank of giro:
NL 08 RABO 0353269352 t.n.v. Zondagsschool Timotheüs, te Pernis
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.
Hartelijke groet,
Zondagsschool Hervormde Gemeente Pernis
Zondagsschoolkoor Timotheüs
Verslag TOK 6 november 2015
Als hongerige wolven kwamen ze aangeslopen richting hun prooi; de fanatieke TOK deelnemers.
Misschien een rare associatie, hongerige wolven, maar dat zullen we u nader uitleggen. Hongerige
Wolf is een gehucht in Groningen en ligt tegen Duitsland aan, het landenthema van deze avond.
Daar woonde een schrijver, genaamd Richard Klinkhamer, die een boek heeft geschreven:
‘woensdag gehaktdag’. Gehakt was één van de ingrediënten van onze avond en ‘Freitag
Bratwursttag’ was óns boek van de avond.
We begonnen zoals gebruikelijk met een presentatie over het thema, Duitsland. Veel van wat we
om ons heen zien en horen is Duits; grote merken zoals Mercedes, Duitse bieren en Duitse
schlagermuziek zijn niet weg te denken uit onze maatschappij en maken indruk. Schlagerzanger
Heino maakt bijvoorbeeld indruk; als iedereen aankomend jaar als Heino verkleed naar Halloween
gaat dan gaat het toch echt té pittig worden. En dan heeft ie nog niet eens gezongen.
Serieuze onderwerpen worden op TOK ook besproken; zo hebben we het gehad over de 2e
wereldoorlog, concentratiekampen en de Berlijnse muur.
Na de presentatie gingen we weer in groepjes uit elkaar om te koken. Duitse gerechten zoals
runderpei suppe, kartoffelsalat, flamkuchen, herrenspeise, broodjes sauerkraut en reibekuchen
werden vakkundig in elkaar gezet, geschroefd en gesmeed. Een topprestatie, want zo makkelijk
waren de gerechten niet. Onder aanvoering van een grillmeister TOK-leider werden de worstjes
gepromoveerd van een matig krom staafje vlees naar volwaardige echte Duitse Bratwursten.
Topworst!
Ondertussen werden de tafels door onze vlijtige hongerige wolven gedekt en ook de afwas was al
grotendeels gedaan voordat we aan tafel gingen. We hebben al vaker geschreven dat het ons
verbaast, maar deze keer was de smaak echt om over naar Pernis online te schrijven; onze
smaakpeppillen werden verrast en gefêteerd door al dat heerlijks! Op een paar verdwaalde
kruimels na ging alles op, het was echt ganz gut, heel goed!
Als je dit leest en denkt; ‘waarom was ik hier niet bij’, dan was je waarschijnlijk verhinderd of heb
je de agenda op Pernis online niet goed in de gaten gehouden. Wees dan niet getreurd, behalve
heerlijk eten en een hoop gezelligheid heb je niks gemist. De volgende TOK zal weer via dit
medium worden bekendgemaakt, check das!
Tot TOK!

OVERIGE MEDEDELINGEN

Bedankje
Hartelijk dank voor de kaarten en bloemen die we hebben ontvangen voor ons 55-jarig huwelijk.
Fam. Sijtsma
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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
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 / 06-41373801
Corneliahof 26, 3195 RS Pernis

Predikant
Scriba
ds. W. Geerlof
dhr. A.C. Bijl
Ring 21, 3195 XB Pernis Ozingastraat 55, 3195 SK Pernis
tel. 416 17 24
tel. 416 74 37
e-mail: wgeerlof@xs4all.nl

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:kerkburo@hervormdpernis.nl

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.

