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Zondag 20 mei 2018 - Eerste Pinksterdag
_______________
09.30 uur : Ds. H.J. Franzen te Pijnacker - Gezinsdienst (samenzang vanaf 9.20 uur)
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Ouderling van dienst en afkondiging
Mevr. P. Boekholt-Rep

_ __
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Dhr. A. Stortenbeker

Commissie van ontvangst: Mevr. T. van der Steen-den Ouden /
Mw C. Ruizeveld de Winter-van den Vrijhoef
Koster
: Dhr. G.C. Vogel
Kerkauto
: Dhr. G. van Hilten, tel. 438 51 33
Collecten
: Kerk in Actie (Zending) / Kerkrentmeesters
Deurcollecte : Fonds Inwendige Zending
Oppasdienst : Anke Keemink
Zondagsschool: Jannette Molendijk
Zondag 27 mei 2018
_ _____
_______________ ____
09.30 uur : Ds. E. van Rooijen te Bleiswijk - Viering Heilig Avondmaal
Ouderling van dienst en afkondiging
Dhr. J. Sekeris

Organist
Dhr. W.A. Ketting

Commissie van ontvangst: Mevr. A. Vogel-de Bruin / Dhr. G. van Hilten
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: Dhr. G.C. Vogel
Kerkauto
: Mevr. C. Vink-van Tielen, tel. 416 89 78
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: Diaconie / Kerkrentmeesters
Oppasdienst : Siska Verheij
Zondagsschool: Petra Sekeris

BIJBELROOSTER

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

20 mei
21 mei
22 mei
23 mei
24 mei
25 mei
26 mei
27 mei
28 mei
29 mei
30 mei
31 mei
1 juni
2 juni

Genesis 11:1-9
Spreuken 31:10-31
Jozua 23:1-16
Jozua 24:1-13
Jozua 24:14-28
Jozua 24:29-33
Romeinen 12:1-8
Romeinen 12:9-21
Romeinen 13:1-7
Romeinen 13:8-14
Psalm 11
Marcus 2:1-12
Marcus 2:13-22
Marcus 2:23–3:6
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Babylonische spraakverwarring
Leve de actieve vrouw
Toespraak van Jozua
Geschiedenisles
Maak een keuze
Eindelijk begraven
Gaaf!
Wees een medemens
Goed burgerschap
God liefhebben laat je zien door naastenliefde
Veiligheid en justitie
Een gat in het dak
Eten en vasten
Goed werk op sabbat

Meditatie
Vurige tongen. Handelingen 2:1-13
‘En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden en het zette zich op ieder
van hen.’ (vers 3)
Tongen als van vuur! Dat is het eerste wat je ziet als de Geest zijn intocht houdt. Het huis waar de
kring van de discipelen bijeen is, is geheel vervuld met zijn aanwezigheid. Ze worden ook allen
zelf vervuld met de Heilige Geest. Vraag nu niet meteen: hoe voelt dat? Kijk liever eerst naar die
tongen als van vuur. Het enige pinksterteken waarin de Geest even iets van zichzelf zichtbaar
maakt.
Vuur! Zoals vuur de neiging heeft alles en iedereen in de omgeving in vlam te zetten, zo wil de
Geest zich aan ieder mens meedelen. Mensen in vlam zetten voor Jezus Christus en zijn
Koninkrijk. Daarbij wordt niemand in deze kring overgeslagen. Ook lezen we niet dat de vlammen
bij Petrus en Maria hoog oplaaiden, maar bij Thomas al gauw weer inzakten. Nee, zij werden allen
vervuld met de kracht van de ontferming van God en de liefde van Jezus Christus. En vol is vol.
Daar kan dan even niets meer bij.
Maar dan komen ook hun eigen tongen in beweging. Hun tongen slaan los en hun getuigenis gaat
even later als een lopend vuurtje de stad door. Zo gaat dat dus als de Geest van God je hart vervult.
Je bent zo vol en overtuigd van Christus en zijn heil, dat je tong Hem gaat prijzen en je tegen
iedereen wilt zeggen: Jezus is Heer!
Wij leven van de wind die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart, in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied en opstijgt God ten lof.
Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed, duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed, wakker het feestvuur aan.
Wij teren op het woord, het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort, geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart, dit voedsel voor elk land.
Gezang 249 (Liedboek voor de Kerken 1973)

Overgenomen uit ‘Doorgeven’. Door ds. P.L. de Jong.

GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
19 mei: Mevr. J. Zijderveld-Huis (Burg. Verduynstr. 23, 3195SB).
21 mei Dhr. K. Kraak (Beverveen 218, 3205AJ Spijkenisse).
23 mei Mevr. T.A. Bekker-Riethoff (Marnix Revalidatiecentrum).
25 mei Mevr. J. van den Berg-Bekker (Murraystr. 80, 3195VL).
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26 mei Mevr. N. van der Ent (Corneliahof 38, 3195RS ).en Mevr. M. Watzke-Kruithof
(Vrijlandtstr. 73, 3195VS).

29 mei Mevr. S.C. Verschoor-Lems (Uiterdijk 219, 3195GL), Mevr. G. Sjouw-Bakelaar
(Corneliahof 14, 3195RS) en Dhr. J.A. Lierop (Lokkertsemolenweg 58, 3194WC Hoogvliet) .
30 mei Mevr. M.J. Molendijk-Wijmans (Pastoriedijk 566, 3195HS)
31 mei Mevr. M. Molendijk-van Dommele (Corneliahof 31, 3195RS) en
Mevr. C. de Ruiter-de Jong (Smallandstr. 14, 3195AR).
1 juni Dhr. L.F. Zijderveld (Burg. Verduynstr. 23, 3195SB) en Mevr. T. van der Steen-den Ouden
(Corneliahof 15, 3195RS).
Van harte gefeliciteerd, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegebeden!
Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.

Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt
in een gemis dat naar U schreit.
Lied 680:1 en 3

Bloemen
Op 6 mei gingen de bloemen als groet van beide gemeentes naar:
Echtpaar Maarten en Rita Verschoor-Vrijhof, Pastoriedijk 432 en
Echtpaar Wim en Annie Hordijk-Keemink, G.A. Soetemanweg 57C.
Op 13 mei gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:
Mevrouw. Jannette Molendijk-van Velzen, Ring 16 en
Familie H. Keemink-Nieuwpoort, G.A. Soetemanweg 38A.
Verpleeghuizen
Sonneburgh, locatie Groene Kruisweg
Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam
Mevr. H.C. Noordzij, 2C kamer 90
Mevr. F.C.W. de Reus-Kwak, 3A kamer 120
Mevr. J. Roukema-Grinwis, 4C kamer 10
Mevr. B. H. Meulenbelt-Noordijk, 2C kamer 100
Dhr. A.H. Kegel, 4B kamer 110
Dhr. M. van der Tak
Mevr. J. den Uijl-van Eijk, 5A kamer 40
Mevr. C. Pons-Verheij, 361-8
Mevr. A. Sekeris-Molendijk, 5C kamer 10

De Breede Vliet
Schakelweg 162, 3192 JP Hoogvliet
Dhr. S. Moret, afd. Kievit
De Klepperwei
Zwaluwenlaan 1, 3161TW Rhoon
Mevr. C. van der Stoep-van Gelder
Woonzorgcentrum Oranjehof
Immanuel Kantstraat 2, 3076 DK Rotterdam
Mevr. E. Kerkhof-Kouwenhoven

Marnix Revalidatiecentrum
Marnixlaan 5, 3132 PL Vlaardingen
Mevr. T.A. Bekker-Riethoff

Laurens Intermezzo Zuid
Motorstraat 110, 3083 AP Rotterdam
Mevr. E. Verheij-Aalbers, kamer 424
Dhr. A. van der Griend

Verpleeghuis Quintus
Nectarinestraat 11, 2552 LZ Den Haag
Mevr. H. Verheij-Verschoor, afd. 2 kamer 248

De Elf Ranken , afdeling Reactivering
Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht
Mevr. G. Berghout-Verschoor, kamer 222

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!
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In Memoriam
Op 1 mei 2018 overleed op 86 jarige leeftijd mevrouw Annetje van der Pols-Berkhout. In haar
verliezen haar man, kinderen en kleinkinderen een lieve, zorgzame vrouw, moeder en oma. De
laatste weken van haar leven verbleef mevrouw Van der Pols in het verpleeghuis van Sonneburgh.
Een moeilijke periode voor haar, haar man en kinderen. Lichamelijk en geestelijk ging zij
achteruit. Dat valt niet gemakkelijk te accepteren. Tegelijk heerst er dankbaarheid voor alles wat
zij heeft mogen betekenen voor hen die achterblijven. Mooie herinneringen mogen meegaan. Op
zaterdag 5 mei werd de dienst van Woord en gebed gehouden in de Hervormde kerk van Pernis.
Daar waar het huwelijksleven begon met de inzegening, daar namen we ook afscheid van haar
rondom een geopende Bijbel. We lazen de Psalm van de Herder die met z’n schapen op weg gaat
om ze te laten overleven. Een beeld van God die de mens de weg wijst naar het leven wat er is
over het lijden heen. Jezus neemt later de woorden van de psalmdichter over als Hij zegt: ‘IK ben
de goede Herder en IK zet mijn leven in voor de schapen’. Dat heeft Hij letterlijk gedaan toen Hij
zijn leven overgaf tot in de dood toe om zondaren op te zoeken en zalig te maken. Een ieder dan
die deze Herder kent, mag uitzicht hebben op het leven bij God in Zijn heerlijkheid.
Na de dienst hebben we het lichaam van Annetje van der Pols-Berkhout begraven op de
begraafplaats te Pernis.
We wensen de heer Van der Pols, zijn kinderen en kleinkinderen Gods zegen toe in het omgaan
met dit verlies.
Ds. A.L.A. den Besten
Wij leven mee
Op 14 mei waren dhr. en mevr. J. Schilt-Vermaat, Smallandstraat 35, 60 jaar getrouwd. Een
mijlpaal, van harte gefeliciteerd!
Mevr. A. Hordijk-Keemink, G.A. Soetemanweg 57G is weer thuisgekomen uit Sonneburgh.
Dhr. A. van der Griend, Burg. van Esstraat 223, is na een kort verblijf vanuit het Ikazia
Ziekenhuis overgeplaatst naar Laurens Intermezzo te Rotterdam-Zuid en Mevr. G. BerghoutVerschoor, Burg, van Esstraat 227, is tijdelijk opgenomen in De Elf Ranken te Barendrecht.
Vertrouwende dat een ieder weer mag herstellen waar ze ook zijn.
Voorbede gewenst voor diegenen die in ziekenhuizen, verpleeghuizen of revalidatiecentra
verblijven. Ook zij die thuis bedlegerig zijn of niet alles meer kunnen doen wat ze willen of
kunnen. Gods nabijheid toegewenst voor een ieder die het nodig heeft.
In de vorige Kerkklanken memoreerde ik dat de “Oud-Havenlichters” zich verheugden op hun
terugkeer vanuit Sonneburgh naar Het Havenlicht. Helaas heeft dat niet meer zo mogen zijn voor
dhr. J. ’t Hart en mevr. W. Meijboom-Walgaard. Zij overleden afgelopen week. De nabestaanden
veel sterkte en Gods nabijheid toegewenst met dit verlies.
Arie den Ouden
Interkerkelijke Gebedskring
De gebedskring komt bijeen in de consistorie op vrijdagavond 25 mei.
Aanvang 19.30 uur, einde 20.30 uur.
Weet u meer dan welkom.
Bas Ruizeveld de Winter

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

5

Dinsdag
Dinsdag

22 mei
29 mei

Kerkrentmeesters
Moderamen Kerkenraad

Consistoriekamer
Consistoriekamer

19.30 uur
19.30 uur

KERKENRAADSVERGADERING

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering, gehouden op dinsdag 27 februari 2018
Welkom en opening.
Preses ouderling L. Meijboom heet een ieder hartelijk welkom, opent de vergadering met het lezen
van Psalm 65 uit de H.S.V. gevolgd door een meditatie met de titel “Stilte zoeken”. Gezongen wordt
Psalm 65: 1 en 2, waarna voorgegaan wordt in gebed.
Afscheid ouderlingen B. Koert en B. Ruizeveld de Winter.
In deze vergadering nemen we afscheid van de ouderlingen B. Koert en B. Ruizeveld de Winter.
Preses bedankt ouderling B. Koert voor alles wat hij voor de kerkenraad heeft gedaan, hij is van
1996 tot 2001 jeugdouderling geweest, een periode diaken en vanaf 2008 ouderling. De tijd dat hij
preses van de kerkenraad was, was geen makkelijke tijd. We zijn dankbaar voor wat hij heeft willen
en kunnen betekenen.
Daarna wordt het woord gericht tot ouderling B. Ruizeveld de Winter. Hij is sinds 2008 ouderling
en ook in een roerige tijd actief geweest. Hij heeft veel betekend op het gebied van het pastoraat en
wil actief blijven daarin. Beiden wordt een geschenk overhandigd en een goede tijd toegewenst met
hun gezin.
Ouderling B. Ruizeveld de Winter reageert met enkele persoonlijke woorden.
Notulen en besluitenlijst.
De notulen van de vergaderingen van 14 november 2017 en 24 januari 2018 worden behandeld, na
aanpassing van kleine op- of aanmerkingen worden ze vastgesteld onder dankzegging aan de
notulist. Ook de besluitenlijst wordt vastgesteld.
Correspondentie.
Deze worden behandeld zoals voorgesteld door het moderamen.
Financiën: begroting 2018 Diaconie en College van Kerkrentmeesters.
De begroting van de Diaconie wordt behandeld en toegelicht door de penningmeester. De dalende
trend bij de inkomsten van rente en levend geld blijft doorzetten en de begroting is, met als
uitgangspunt de jaarrekening 2017, met tien procent minder inkomsten opgesteld. Nieuw in de
begroting is de post bloemendienst, het cash geld van de bloemendienst raakt op en de Diaconie
heeft besloten om de financiële verplichting op zich te nemen.
Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de vergadering.
De begroting van het College van Kerkrentmeesters wordt behandeld en toegelicht door de
penningmeester. Allereerst wordt de staat van baten en lasten van de Hervormde Gemeente Pernis
toegelicht, een bedrag van € 23.000,00 komt uit de reserve om de begroting sluitend te maken. De
kosten van de Zondagsbrief komen vanaf 2018 ten laste van Kerkklanken. De begrotingen van
Verenigingsgebouw Rehoboth (wederom met verlies) , Hervormde Jeugdraad, Kerkklanken,
Zondagsschool “Timotheüs”, Beheer Collectebonnen en Vereniging Christelijke Jongerenclub
“Time Out” worden toegelicht. Het geconsolideerde overzicht van baten en lasten laat een tekort
zien van € 10.000,00.
De penningmeester maakt de opmerking: Laten we niet het geld laten bepalen en niets nalaten ter
wille van de begroting. Beide begrotingen zijn reeds door het Moderamen in haar vergadering van
13 februari jl. besproken.
Laatste informatie betreffende vrijstelling van werkzaamheden van ds. W. Geerlof voor
Pernis.
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De preses meldt de laatste stand van zaken. Deze toelichting is ook daarna na een kerkdienst gemeld
aan de gemeente en was te lezen in Kerkklanken.

Samenwerking met andere kerken (o.a. verslag van 28 november 2017)
Naar aanleiding van het verslag: het moderamen van de Baptisten Gemeente zal voortaan alleen het
overleg in het najaar bijwonen. De Baptistengemeente is een streekgemeente, zij zoeken een
beperkte samenwerking. Het jeugdwerk wordt wel samen gedaan.
Mededelingen.
 Moderamen-samenstelling m.i.v. 27-02-2018:
Preses:
Ouderling dhr. L. Meijboom
Assessor:
Ouderling mevr. P. Boekholt - Rep
Scriba:
Ouderling-kerkrentmeester dhr. A. den Ouden
Diaconie:
Diaken mevr. W.G. de Ronde – v.d. Toolen
Secundus Diaconie:
Diaken dhr. H. v.d. Stoep
Coll. Kerkrentmeesters: Ouderling-kerkrentmeester dhr. A. den Ouden
Secundus CKRM:
Ouderling-kerkrentmeester dhr. J. Sekeris
 De Eben-Haëzerkerk heeft het voorstel gedaan om de viering van het Heilig Avondmaal niet op
de Eerste Lijdenszondag te houden, maar op Kana zondag. Het Moderamen vindt het niet
verstandig om op dit moment wijzigingen aan te brengen.
 De Roemeniëreis is goed verlopen
 CKRM: Er is een bedrag van € 56.000,00 begroot voor de Kerkbalans voor 2018, er is ook voor
dat bedrag aan toezeggingen binnengekomen.
 De Commissie Kerkelijke Gebouwen, bestaande uit kerkenraadsleden en gemeenteleden, is drie
keer bijeen geweest. Aangaande de pastorie is er geen emotie om deze te verkopen, de kerk is
geen discussiepunt, verkoop is geen optie. Bij Rehoboth is dit geheel anders, de meningen lopen
flink uiteen: “Verlies van kerkenwerk”, “Opbrengst-gemis” en “zo snel mogelijk verkopen”. De
meerderheid vindt wel dat wanneer Rehoboth goed verkocht kan worden, het dan te verkopen.
Er zijn diverse gesprekken geweest met ge-interesseerden.
Met beide bieders (verschillende plannen en getallen) is afgesproken nog niets hierover bekend
te maken, omdat de kerkelijke gemeente hier nog niets van af weet. Er is in 2011 al het mandaat
gegeven om te verkopen, maar de gemeente dient wel eerst geïnformeerd te worden over dit
plan. Het dilemma is: of op korte termijn verkopen met zekerheid, of op lange termijn zonder
garantie maar voor een hoger bedrag. Wanneer we met de tweede partij in zee gaan, willen we
een bankgarantie. Gaat het tweede plan niet door, dan kunnen we nog terug naar het eerste plan.
We kunnen informeren naar huur van het Buurthuis om de huidige activiteiten te kunnen
voortzetten. Het voorstel is om een gemeenteochtend of –avond te beleggen, de voorkeur gaat
uit naar een avond, dit is geen onderwerp voor na een kerkdienst. Gekozen wordt voor dinsdag
3 april om 19.30 uur in de kerkzaal.
 Gemeld wordt de stand van zaken van het preekrooster voor dit jaar, wat wel moeite kost om in
te vullen.
 Rouw in de kerk tijdens kerkdienst: Er wordt nu alleen een kaars aangestoken wanneer de
rouwdragende familie erom vraagt. Het voorstel is dat wij aan de nabestaanden vragen of er een
kaars aangestoken mag worden. Zo ja of zij dat zelf doen en anders door de ouderling van dienst.
Verder wordt er na iedere In Memoriam een door de familie opgegeven lied gezongen.
 In Memoriam voorlezen in kerkdienst: De uiterste tijd voor een te houden In Memoriam is de
vrijdagavond. Als een overlijden op zaterdag gemeld wordt zal op de eerstvolgende zondag niet
het IM voorgelezen worden. Wel zullen de beschikbare gegevens ten behoeve van
condoleance, begrafenis of crematie gemeld worden door de predikant. Het IM zal een week
later in de dienst voorgelezen worden.
 In Kerkklanken en op de zondagsbrief zal aandacht geschonken worden aan de Diaconiecollecte
welke bestemd is voor het gezamenlijke ZWO project Moeders in Oeganda op 8 april a.s.
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De laatste Classisvergadering in oude vorm is bijgewoond door de afgevaardigden.



Preses vraagt om over het volgende de komende tijd na te denken: wanneer wij straks vacant
zijn, wat willen we dan? Er kan vanuit de PKN tijdelijk een interim predikant aangesteld worden,
deze bekijkt wat voor soort gemeente wij zijn.

Sluiting.
Scriba ouderling-kerkrentmeester A. den Ouden gaat de vergadering voor in dankgebed waarna de
preses de vergadering sluit met een wel thuis om 22.30 uur.
Arie den Ouden, scriba
GEMEENTEAVOND

Kort verslag van de gemeenteavond gehouden op dinsdag 3 april 2018
Opening.
Ouderling-preses Leen Meijboom verwelkomt de ongeveer 55 aanwezigen en vervolgt met een
korte overdenking met de titel “Op zoek naar Gods weg”, naar Romeinen 12: 1 – 21. Gezongen
wordt “U zij de Glorie” waarna voorgegaan wordt in gebed.
Presentatie Jongerenwerk.
Anneke Louwen en Robert van der Stoep geven een opsomming van het jongerenwerk.
TOK: tieners komen bijeen voor een gezellige tijd en gezond eten. Dit draait al zes seizoenen. Het
enige Christelijke is het bidden voor het eten. Er komen zo’n 26 jongeren. Er wordt leiding
gezocht.
Rock Solid: bij deze bijeenkomsten worden onderwerpen uit de belevingswereld van tieners
besproken. Er komen ongeveer 18 tot 20 tieners, de oudere tieners zijn inmiddels assistent leiding
geworden. Er is een goede sfeer, ze komen trouw en er is doorstroom naar de Youth Alpha. Er is
veel aandacht tijdens de “preek van de week”. Er zijn zorgen over de zorgen van de tieners.
Reflex: is het vervolg op Rock Solid. Jongeren leren over God en hoe ze hun geloof in hun leven
kunnen toepassen en contact met het geloof kunnen houden. Er komen 10 tot 12 tieners. Ook hier
is er een tekort aan leiding. Er komt een speciale avond over dopen en belijdenis en er is een gift
ontvangen van de kerk voor de aanschaf van bijbels.
Informatie betreffende de “Visitatie”.
De preses doet verslag van de gang van zaken tot nu toe. Het advies van de visitatoren is: de
mogelijkheid te onderzoeken om een interim-predikant aan te stellen. De dienstenorganisatie van
de PKN heeft elf interim-predikanten in dienst. De aanvraag tot losmaking is door de classis
verzonden aan het Generaal College voor de Ambtsontheffing. Tot het moment dat de losmaking
een feit is hebben wij geen consulent.
Vragen c.q. opmerkingen:
 Gevraagd wordt of het mogelijk is dat ds. Geerlof nog een keer mag preken. Officieel kan
dat niet, hij is vrijgesteld van alle werkzaamheden in onze gemeente.
 Kan de beroepingsprocedure al gestart worden voordat het losmakingsproces is
afgehandeld? Dit kan niet. De beroepingsprocedure kan pas gestart worden als de
losmaking afgerond is.
 Kunnen we een predikant laten voorgaan met als doel hem/haar te horen voor een
eventueel beroep? Het antwoord is dat het wel kan, maar dat predikanten daar niet zo voor
open staan om verschillende redenen.
 Kunnen we een voltijd predikant beroepen? We gaan er wel van uit, de financiën zijn
toereikend, maar de vraag blijft of we er toestemming voor krijgen.
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Er zijn elf interim predikanten met verschillende stromingen binnen de kerk, past er wel
één bij ons? Ja, maar de vraag is of deze beschikbaar is. Een andere mogelijkheid is een
predikant op basis van ZZP aan te trekken.
Mag ds. Geerlof in de kerk komen? Ja, hij heeft de vrijheid om in onze kerk de diensten bij
te wonen. Hem is pastorale zorg aangeboden via de kerkelijke kanalen.
Gevraagd wordt of we wel de profielschets kunnen opstellen. Ja, dat mogen we, echter wel
verkennend. Het is verplicht dat er een consulent aanwezig is bij het vaststellen van de
profielschets. De consulent heeft daarin een adviserende rol.

Ambtsdragerssituatie.
Het aantal ambtsdragers neemt steeds verder af, vooral onder de ouderlingen, het pastoraat is een
grote zorg. Momenteel zijn er twee ouderlingen, waarvan één de preses van de kerkenraad is.
Daarnaast is er sinds kort één ouderling met bijzondere opdracht (Rouw- en trouwdiensten).
Pastoraal werk.
De Pastorale overleggroep bestaat uit 6 leden en komt één keer in de vier à vijf weken bijeen.
De verdeling van de werkzaamheden wordt toegelicht. Op 17 mei vindt de bijeenkomst van de
contactpersonen plaats.
Kerkelijke gebouwen.
Hiervan wordt het volgende verslag gedaan:
Op 9 maart 2011 is er tijdens de gemeenteavond besloten tot verkoop van Rehoboth vanwege de
ontwikkeling van het MFC. Een jaar later is dit standpunt herbevestigd. Op basis van deze
besluitvorming heeft de eerste fase tot aanpassing van het kerkgebouw plaatsgevonden in
2015/2016. Nadat het MFC werd afgeblazen is het College van Kerkrentmeesters steeds bezig
geweest met potentiele kopers voor Rehoboth. De mogelijkheid tot verkoop gaat nu serieuze
vormen aannemen. De besluitvorming tot daadwerkelijke verkoop geschiedt door de kerkenraad
op voorstel van het CKRM en na de gemeente hierover gehoord te hebben.
Het CKRM heeft in juli 2017 een discussienota aan de kerkenraad voorgelegd over “Hoe nu verder
met de kerkelijke gebouwen” zijnde het kerkgebouw, de pastorie en Rehoboth. Er is besloten tot de
instelling van de Commissie Kerkelijke Gebouwen bestaande uit vier kerkenraadsleden en zes
gemeenteleden. De doelstelling was, van gedachten te wisselen en advisering aan het CKRM en de
Kerkenraad. We hebben vele opties: verkoop van de pastorie, verkoop van het kerkgebouw,
verkoop van Rehoboth, Rehoboth verbouwen tot Kerkelijk Centrum, het Buurthuis huren voor de
opvang van de activiteiten uit Rehoboth, het kerkgebouw verbouwen conform de plannen uit 2011
en de pastorie ontruimen om voor kerkelijke activiteiten te gebruiken.
Het advies van de Commissie Kerkelijke Gebouwen is als volgt:
Kerkgebouw > grote meerderheid adviseert handhaving en gebruik huidig gebouw, enkele
stemmen gingen voor nieuwbouw c.q. omvorming Rehoboth tot Kerkelijk Centrum en afstoten
huidig kerkgebouw.
Pastorie > Unaniem geen probleem met toekomstige verkoop.
Rehoboth > vanwege de bazaar zijn enkele leden tegen verkoop, ongeveer de helft adviseert
doorgaan zoals nu tot het niet meer kan. Breng de opbrengst van de bazaar t.g.v. de exploitatie van
Rehoboth. De meerderheid van de commissie adviseert Rehoboth te verkopen als hiervoor een
goede prijs geboden wordt.
Het advies is besproken door het CKRM en de kerkenraad. De meerderheidsstandpunten van de
commissie m.b.t. de kerk en pastorie worden door CKRM en kerkenraad gedeeld. De adviezen
inzake Rehoboth zijn uiteenlopend, de meerwaarde van de bazaar wordt absoluut onderkend en als
kerk hebben we al vele jaren profijt van de opbrengst, er zijn veel nuttige investeringen en
werkzaamheden mee verricht. Anderszins draagt het CKRM verantwoordelijkheid voor de
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gebouwen en financiën. De staat van onderhoud van Rehoboth is slecht, zowel het gebouw als de
installaties. Investeringen worden niet terugverdiend, noch bij verkoop noch bij exploitatie.

Het CKRM en de kerkenraad vinden het niet verantwoord om op de huidige wijze verder te gaan
en zien geen andere mogelijkheid dan verkoop. Rehoboth is eind 2017 getaxeerd door een
makelaar. Er liggen 2 actuele biedingen. Bij het eerste bod vindt de overdracht direct plaats. Bij het
tweede bod vindt de overdracht plaats in 2019 of later. Meer zekerheid hierover komt er in oktober
dit jaar. Het standpunt van het CKRM en de kerkenraad is te gaan voor de optie van verkoop aan
de tweede bieder. Dit genereert enerzijds het meeste geld; anderzijds geeft het tijd en ruimte voor
de afbouw van de activiteiten in Rehoboth en het zoeken naar mogelijkheden voor de voortzetting
van die activiteiten elders.
Een overzicht laat zien dat Rehoboth al jaren verlies lijdt, de opbrengst van de bazaar wordt niet
gebruikt voor de exploitatie.
Opmerkingen / vragen:
 Gevraagd wordt of wij de huisvesting van een dominee verzorgen. Ja, dat blijft onze
verantwoording.
 Sommigen vinden het een wijs besluit om Rehoboth af te stoten, de diverse activiteiten
kunnen in het kerkgebouw plaatvinden door dit aan te passen.
 Op de vraag of er asbest in Rehoboth is wordt ontkennend geantwoord. Er is een speciaal
onderzoek gedaan met een rapportage
Samenwerking met andere kerken.
Er zijn maandelijks gezamenlijke diensten en in de zomermaanden juli en augustus elke week. De
moderamina overleggen twee keer per jaar. M.i.v. het jaar 2018 neemt de Baptistengemeente nog
maar één keer per jaar deel aan het overleg. De Baptistengemeente is een streekgemeente, zij
zoeken een beperkte samenwerking. Het Jeugdwerk wordt wel samen gedaan.
Wat verder ter tafel komt.
Gevraagd wordt of er een visie is om een kentering in de kerkgang tegen te gaan? Het huidige
Beleidsplan is in 2017 afgelopen. Er moet een nieuw Beleidsplan opgesteld worden, wat in een
Gemeenteavond aan de gemeente voorgelegd zal worden.
Een ander meldt niet blij te zijn met alle ontwikkelingen, maar wil wel de kerkenraad bedanken
voor al het werk en complimenteren voor de wijze waarop de zaken opgepakt zijn.
Sluiting.
Diaken Wil de Ronde stelt voor “Wat de toekomst brengen moge” te zingen en gaat daarna voor in
dankgebed. Leen Meijboom sluit de vergadering met een wel thuis.
Arie den Ouden, scriba
Fonds Inwendige Zending
Op zondag 20 mei wordt na afloop van de dienst weer een deurcollecte gehouden voor het Fonds Inwendige
Zending. De collecte wordt van harte aanbevolen.

ZENDING

Pinksterzendingscollecte
In het islamitische Bangladesh behoren de christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Veel
christenen in Bangladesh kunnen nauwelĳks lezen of schrĳven en ook hun voorgangers hebben
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weinig onderwĳs gehad. Het Mymensingh church care program (MCCP) van de Baptist Church of
Mymensingh, partner van Kerk in Actie, biedt hulp in allerlei vormen. Op de zondagsschool
krĳgen kinderen elke week bĳbelonderwĳs en leren ze tegelĳkertĳd lezen en schrĳven.

Door de week is er huiswerkbegeleiding voor schoolgaande kinderen. Veel ouders kunnen niet
lezen of schrĳven en kunnen hun kinderen niet helpen. De volwassenen kunnen ook
bĳbelonderwĳs en alfabetiseringscursussen volgen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bĳvoorbeeld
naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te
onderhouden. Vrouwen die de training met goed resultaat afronden, krĳgen een klein microkrediet
om een eigen naaimachine te kopen. Ook worden er microkredieten verstrekt aan gemeenteleden
om een training te volgen. Ze leren bĳvoorbeeld zelf groenten te verbouwen of een koe
te verzorgen om zo hun inkomen te vergroten. Op die manier kunnen ze een leven leiden boven de
armoedegrens. U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken d.m.v. de acceptgirokaart
die u binnenkort ontvangt. De collecte wordt van harte aanbevolen.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengst collecten april 2018 ____________________
1– 4
€ 135,85
bonnen: € 66,60
8–4
€ 118,85
€ 94,00
15 – 4
€ 113,11
€ 44,50
22 – 4
€ 93,90
€ 54,50
29 – 4
€ 125,70
€ 60,00
€ 587,41 waarvan: 9x € 5,€ 319,60
Bonnen:
€ 319,60
10x € 10,TOTAAL
€ 907,01
1x € 20,=======
Opbrengst offerblokken april 2018
€ 56,75
bonnen: € 28,80
Totaal € 85,55
Gift
Onder dankzegging aan de gever melden wij u een gift van € 20,= te hebben ontvangen via
B. Ruizeveld de Winter.
Namens het college van Kerkrentmeesters,
De penningmeester, J. Sekeris

DIACONIE

Kerkradio uitzending
Donderdagavond 24 mei tussen 19.00 en 20.00 uur is er een kerkradio uitzending.
Muziek 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 te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl.
Tijdens de uitzending kunt u bellen met 06-29217072.
Teun en Rien Roobol.
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Collecte Heilig Avondmaal: Open Doors
Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee.
(1 Korintiërs 12: 26)
Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt
bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors
training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.
Het werk van Open Doors
Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wil Open Doors westerse
christenen betrekken bij de vervolgde kerk. Daarom houdt Open Doors speciale campagnes,
organiseert zij reizen naar gesloten landen en geeft Open Doors presentaties in heel Nederland om
de verhalen van vervolgde christenen te vertellen.
Doelstelling
Het Lichaam van Jezus Christus, onder (bedreiging van) beperking en/of vervolging vanwege zijn
geloof in Jezus Christus, versterken, toerusten en aanmoedigen tot de wereldevangelisatie.
De Diaconie beveelt de collecte van harte aan.
Giftenverantwoording
Ontvangen:
- via de collectezak € 15,00 voor de boodschappenactie
- via diaken W. de Ronde € 20,00 voor de boodschappenactie
- via ouderling P. Boekholt-Rep € 50,00 voor de diaconie
- via diaken A. Keemink € 20,00 voor de boodschappenactie
- ontvangen voor de dienst van 29 april jl. € 20,00 + € 15,00 + € 40,00 + € 10,00 voor de
boodschappenactie
Hartelijk dank aan alle gevers/geefsters!
Opbrengst diaconiecollecten
Januari
Februari
14-jan € 246,35
4-feb € 319,00
21-jan € 149,90
11-feb € 268,60 H.A.
28-jan € 148,85
11-feb € 138,25
Totaal € 545,10
18-feb € 145,86
25-feb € 154,50
Totaal €1026,21

Maart
11-mrt
18-mrt
25-mrt
29-mrt
29-mrt
30-mrt
Totaal

€ 201,30
€ 139,30
€ 132,76
€ 74,72
€ 202,00 H.A.
€ 64,55
€ 814,63

April
1-apr
8-apr
15-apr
22-apr
29-apr
Totaal

€
€
€
€
€
€

175,50
334,60
157,00
127,20
166,20
960,50

HERVORMDE VROUWENDIENST

Sociëteit voor ouderen
Woensdag 30 mei houden we weer onze ouderenmiddag in de JVR, ingang Burg. van Esstraat 46.
Aanvang 14.00 uur.
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Voor contact Hannie Groeneweg 010-4380646 of Carola Vink 010-4168978.
Allemaal hartelijk welkom namens de leidsters.

JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 20 mei
en 27 mei

Zondagsschool
Vertrek vanuit de kerkdienst

Vrijdag 25 mei

Rock Solid
Helden of talenten

JVR

Zondag 27 mei

Reflex

De Heuvel

Vrijdag 1 juni

TOK
Dankbaar

Rehoboth

19.32 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
19.00 uur
17.32 uur (inloop vanaf 17.15 uur)

Verslag TOK 20 april 2018
TOK wordt gekker en gekker.
De leiding heeft ervoor gekozen de zijderoute van die maffe avonturier Marco Polo te volgen. En
dan is een maaltijd van bloemkool, aardappels en een gehaktbal niet exotisch genoeg meer.
Gekkigheid! En ik maar weer proberen daar een soort van informatief verslag van te maken.
Deze keer was het thema ‘Badakhshan’. Wat zegt u? Badakhshan!
Ik vermoed dat Marco himself ook wel enige moeite had met het uitspreken daarvan. Laat staan
dat hij zich realiseerde dat dit een behoorlijk onherbergzame provincie van Afghanistan is. Zó
onherbergzaam dat het beste vervoermiddel een ezel is waarbij de kans reëel mag worden geacht
dat deze zich meer dan drie maal aan dezelfde steen stoot. Helemaal als de ezeljockey zich heeft
gelaafd aan het nuttigen van de daar groeiende papaverplanten. De provincie Badakhsan telt
ongeveer 905.000 inwoners en de provinciehoofdstad Fayzabad is ongeveer net zo groot als
Hoogvliet. Heeft u direct een beeld bij Hoogvliet.
Maar nu even serieus. De Afghaanse keuken gaat toch echt een stukkie verder dan het bakken van
een tulbandcake. Neem nou ‘Korma’. Een heerlijk gerecht dat op deze avond werd genuttigd als
soep, terwijl het helemaal geen soep is. Dit komt omdat de bereiding hiervan in de soep liep. De
Korma was uiteindelijk lekker en zag er herkenbaar Afghaans uit, voor als je geen Afghaan bent.
Ook werd er een variant op baklava gemaakt. Deze mierzoete minimalistische gebitsvernietigende
gebakjes kennen we vanuit de Turkse supermarkt. In Afghanistan zijn ze ook zoet, maar daar heten
ze ‘Pachlava’.
We maakten ook nog eens Kaddo Buran, Kulcha, Qabili Palau, Kuku Sabzi, Kip Kebab en Baat.
Die laatste is een soort beton pap die smaakte naar…pap. Als de rest van de gerechten u niet
bekend in uw oren klinken kunt u uw plaatselijke supermarkt raadplegen. Daar hebben ze verstand
van levensmiddelen. Al die heerlijke menu’s spoelden we weg met verse muntthee.
Vanwege het mooie weer werd er buiten gegeten. Alle pannen waren na afloop leeg. De leiding
heeft nog preventieve controles uitgevoerd in de bosjes rondom het terrein, kliko’s gecheckt en op
en achter het podium van de JVR gekeken, maar alle eten had toch echt keurig netjes een weg
gevonden richting de magen van de 23 deelnemende Tokkers.
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Aan het einde van de avond is een groep tieners en de leiding van TOK gebleven om samen met
leden van de reguliere bindstond te bidden voor Barbera. Het was goed en indrukwekkend om
samen, in een grote kring, te bidden voor Barbera, Stefan, Stijn en Elin en de familie.
Tot TOK!

Bazaa R ommelmarkt
Zaterdag 25 augustus 2018 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

OVERIGE MEDEDELINGEN

Ouderenmaaltijd 9 juni
Hierbij willen wij onze ouderen weer een gezellige maaltijd aanbieden.
Om 11:30 uur staat de koffie klaar en om 12:30 uur gaan wij gezellig aan tafel waar een lekkere
maaltijd genuttigd zal worden.
U bent van harte uitgenodigd in de Heuvel, Ring 322 te Pernis.
U kunt zich aanmelden tot zondag 3 juni bij:
Alie Bobeldijk, Uiterdijk 151, tel: 010-4381364 of mail naar: y.bobeldijk@chello.nl
Tot 9 juni.
Uitnodiging Ouderenmiddag donderdag 14 juni
Geachte Ouderen,
Gaarne nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze ouderenmiddag op donderdag 14 juni 2018
in gebouw Rehoboth, Ozingastraat 73 te Pernis.
Let wel donderdag!!!!! Dit in verband met de cursus van Sjanie Spruijt
Aanvang 12.30 uur met een heerlijke “PATAT MET”-middag. Zaal open 12.00 uur!!!! .
Na de snacks komt een aantal leden van het Wijkteam Pernis zich voorstellen! Heeft u vragen
omtrent de WMO Huisvesting – Woningaanpassing etc. etc.? Stel u vragen, ze worden één op
één met u doorgenomen en eventueel wordt een vervolggesprek gevoerd!!
Na het Wijkteam worden 4 rondjes Bingo gespeeld.
Kosten 3 euro per persoon!
Opgeven bij Mevr. Sijtsma , Vermaetweg 32 Pernis. Tel. 010-4385523.
U kunt onderstaande strook tot en met 10 juni inleveren.
Wij zien u graag op donderdag 14 juni 2018.
Ouderencommissie Pernis
_______________________________________________________________________________
Naam
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Adres

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

Telefoon

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

Aantal Personen

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

___________________________________________________________________________
Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis
Predikant

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

: ds. W. Geerlof, Ring 21, 3195 XB Pernis

Scriba
: dhr. A. den Ouden, Ozingastraat 52, 3195 SL Pernis 438 51 98 / 06 139 750 63
______________________________________________________________________________
Kerkgebouw

: Ring 1, 3195 XB Pernis

472 27 59

Kosters

: dhr. C. Zwart
416 05 31 / 06 114 890 65
: dhr. H.J. Verheij
295 01 15 / 06 212 383 39
: dhr. G.C. Vogel
416 72 51 / 06 126 619 72
______________________________________________________________________________
College van Kerkrentmeesters
Secretaris
: dhr. J.J. Hollaar, Pastoriedijk 230, 3195 HL Pernis
438 50 46
Penningmeester : dhr. J. Sekeris, Verheulstraat 3, 3195 TG Pernis
416 43 44
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. Herv. Gemeente Pernis (€ 25,50 per vel)
______________________________________________________________________________
Diaconie
Secretaris
: dhr. T. v.d. Kuil, G.A. Soetemanweg 103, 3195 TC Pernis
438 83 60
Penningmeester : dhr. R.v.d. Leeden, Van Zyll de Jongstraat 96, 3195 TP Pernis
472 03 52
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. J.H. Koole, Uiterdijk 187, 3195 GL Pernis
438 34 50
_________________________________________________________________________________
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”

416 41 25
Inlichtingen
: dhr. H.J. Verheij, Ring 225, 3195 XE Pernis
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
_________________________________________________________________________________
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J.V.R. “Margriet”
Sleuteladres
: dhr. C. Hoogwerf, Uiterdijk 207, 3195 GL Pernis
438 48 25
Bij afwezigheid : dhr. G.C. Vogel, Pastoriedijk 451, 3195 HE Pernis
416 72 51
_________________________________________________________________________________

Kerkklanken
Redactie
e-mail

: 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 € 12,50
Bankrekeningnummer NL82 RABO 0353 2673 41
_________________________________________________________________________________
Overige adressen vindt u in de Wegwijzer.
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