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KERKDIENSTEN

Zondag 17 juni 2018
__________________
09.30 uur : De heer A.P. Berkhout te Ridderkerk
Ouderling van dienst en afkondiging
Mevr. P. Boekholt-Rep

____

Organist
Dhr. A. Stortenbeker

Commissie van ontvangst: Mevr. A.S. Keemink / Mevr. I. Koert-Wemelsfelder
Koster
: Dhr. H.J. Verheij
Kerkauto
: Dhr. H. Verhagen, tel. 416 32 05
Collecten
: Kerk in Actie (Binnenlands diaconaat) / Kerkrentmeesters
Oppasdienst : Connie Ruizeveld de Winter
Zondagsschool: Jannette Molendijk
Zondag 24 juni 2018
_
09.30 uur : Ds. G.M. Bijkerk te Moordrecht - Kinderdienst
Ouderling van dienst en afkondiging
Dhr. H. van der Stoep

____________________ ____

Organist
Dhr. W.A. Ketting

Commissie van ontvangst: Dhr. A.A. van der Kuil / Mevr. J. Jansen-van Bennekum
Koster
: Dhr. C. Zwart
Kerkauto
: Dhr. H.J. Verheij, tel. 295 01 15
Collecten
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Oppasdienst : Janny van Wingerden
Zondagsschool: Petra Sekeris

BIJBELROOSTER

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

17 juni
18 juni
19 juni
20 juni
21 juni
22 juni
23 juni
24 juni
25 juni
26 juni
27 juni
28 juni
29 juni
30 juni

Psalm 55:13-24
Job 28:1-28
Job 29:1-20
Job 29:21–30:19
Job 30:20-31
Job 31:1-15
Job 31:16-40
Job 38:1-15
Job 38:16-30
Job 38:31–39:12
Job 39:13-30
Job 40:1-14
Job 40:15-24
Job 40:25–41:26

Wie is betrouwbaar?
Wijsheid is moeilijk te vinden
Vroeger was alles beter
Verschrikkingen
Noodkreet
Oogverbond
Zelfonderzoek
Machtsverhouding
Natuurkunde
Ontzag voor de Schepper
Struisvogelpolitiek
Zwijgtekst
Behemot
Leviatan
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Meditatie
Verdrag of verbond. Genesis 26: 1-6.
‘Dus bleef Isaak in Gerar!.’ (Genesis 26:6) [NBG vertaling 1951]
Het zit Isaak niet mee. Evenals zijn vader Abraham krijgt hij met hongersnood te maken. Bij de
put Lachai-Roi is geen grassprietje meer te vinden. Waar kan hij heen met zijn schapen?
Abraham week indertijd snel uit richting Egypte en dus zoekt ook Isaak het die kant op.
Onderweg passeert hij echter het land Gerar, de latere regio van de Filistijnen. Met de koning van
Gerar – Abimelech – sloot Abraham indertijd een vriendschapsverdrag. Zou dat verdrag ook voor
Isaak gelden? Wat zal hij doen? Gerar, of meteen op zeker spelen en dus naar Egypte gaan?
Ineens spreekt God zelf hem aan. Hij zegt: Isaak, ga niet naar Egypte maar blijf hier in Gerar, want
Ik zal met je zijn…. Mijn verbond met jou geldt in elk geval. ’t Verbond met Abraham mijn vrind,
bevestig Ik van kind tot kind! Blijf slechts trouw in mijn spoor, net als Abraham en je zult niets
tekort komen.
En dus blijft Isaak in Gerar. Niet omdat koning Abimelech hem nog iets verplicht is, maar omdat
Gód hem Zijn belofte geeft en zijn verbond bevestigt. In Gerar was de hongersnood waarschijnlijk
nog heel voelbaar. In Egypte niet. Toch blijft Isaak in Gerar.
Liever met God krap zitten dan zonder God als een speer rijk worden.
Dat heeft Isaak goed begrepen.
God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
‘t Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.
De Heer heeft Izak uitverkoren,
aan Jakob zijn verbond bezworen,
aan Israël zijn trouw verpand:
uw kinderen breng Ik naar dit land,
naar Kanaän dat eeuwig is
uw toegemeten erfenis.
Psalm 105: 3 en 4

Overgenomen uit ‘Doorgeven’. Door ds. P.L. de Jong.
Lachai-Roi
is de naam die Hagar aan God gaf en die later overging op de waterbron waar de Engel van Jahweh
de slavin Hagar vond, die van haar meesteres Saraï was gevlucht. (Gen.16: 13,14) Izak woonde bij
dezelfde bron. (Gen. 24:62; 25:11)
De naam van de put of bron is Beër Lachai Roï = ‘bron van de Levende Die naar mij omziet’ of
‘Bron van de Levende die mij ziet’ of ‘bron van de Levende en Ziende’.
De naam is afgeleid van de werkwoorden Chajoh of Chajai, ‘leven’ en Raoh, ‘zien’.
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GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
16 juni: Dhr. L. Lodder (Ring 585, 3195XM).
17 juni: Mevr. M.P. Ros-Sprangers (Smallandstr. 10, 3195AR).
20 juni: Dhr. L. Farenhout (Burg. Beijenstraat 30, 3195RC).
22 juni: Mevr. I. Moret-Bastemeijer (Van Drimmelenstr. 17, 3195RM) en Mevr. M.D. VerheijValega da Figueiredo (Ring 397, 3195XH).
29 juni: Mevr. A. van der Pols-Berkhout (Sonneburgh).
Van harte gefeliciteerd, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegebeden!
Wees mijn vooruitzicht, o Heer, door de tijd;
Niets blijft voor mijn hart dan dit ene: Gij zijt.
Vervul mijn gedachten, houd Gij er de wacht.
Wees lichtend aanwezig bij dag en bij nacht.
ELB 167:1
Bloemen
Op 3 juni gingen de bloemen als groet van beide gemeentes naar:
Mevr. Map Boes-‘t Hart, Vrijlandtstraat 94 en
Dhr. Leen Groeneveld, Labrijnstraat 4.
Op 10 juni gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:
Mevr. B.J. den Ouden-Koudijzer, Velsenaerstraat 64 en
Familie K. Kraak-Mulder, Beverveen 218 te Spijkenisse.
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
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

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

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

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

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!
Wij leven mee
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Voor zover bekend verblijven er geen gemeenteleden in een ziekenhuis. Maar voor hen die in
verpleeghuizen en revalidatiecentra verblijven of thuis ziek zijn is altijd aandacht nodig en gebed
tot God.
Arie den Ouden

Interkerkelijke Gebedskring
De gebedskring komt bijeen in de consistorie op vrijdagavond 29 juni.
Aanvang 19.30 uur, einde 20.30 uur.
Weet u van harte welkom.
Even kennismaken
Met ingang van half mei mag ik voor een dag in de week pastoraal werk in Pernis doen. Mijn
naam is E(vert) van Rooijen, geb. 1954 en heb een predikantschap van 33 jaar achter de rug.
Als goede vriend van ds. Lavooij ken ik Pernis wel een beetje en zijn er voordien al vele prettige
contacten geweest. Mij treft de openheid en de hartelijke eerlijkheid van de Pernissenaar in het
algemeen en de mensen van de kerk in het bijzonder. Met plezier ben ik dan ook met het werk
begonnen en heb al een aantal bezoeken afgesproken en afgelegd. Twee begrafenissen zijn er ook
al geweest. Er wordt gewerkt in overleg met het pastorale team van de kerkenraad; maar ook
afzonderlijke tips zijn zeer welkom. Neemt u gerust contact met mij op.
Mijn vrouw en ik zijn sinds kort vanuit Bleiswijk verhuisd naar Noordeloos. Evenals Pernis ligt
dat ook aan de snelweg A15. We hebben drie kinderen. De oudste Gerrie is twee jaar geleden
getrouwd en woont met haar man in Leiden. Onze tweede is Henk die vorig jaar na getrouwd te
zijn is komen wonen in de Labrijnstraat 3. Onze jongste kan maar niet ophouden met studeren en
volgt nu een theologisch-filosofische studie in Parijs.
Het werk is van pastorale aard waaronder ook begrafenissen en rouwverwerking vallen. Graag
hoor ik de levensgeschiedenissen en spreek met u over dat wat God de Here in ons leven bewerkt
en stuurt en draagt. Het geestelijke gesprek verbindt van hart tot hart. Hopelijk mag ik zo een groot
aantal gemeenteleden een bezoek brengen of ook een traject van verwerking en ondersteuning in
persoonlijke zin gaan.
Met grote verwachting op het werk van de Heilige Geest zie ik uit om samen met u Gods Naam
groot te maken in de weg van Jezus Christus.
Een ieder van hieruit al de hartelijke groeten,
E. van Rooijen,
Noordzijde 33,
4225PH Noordeloos
tel. 0183-513176
mail: vanrooijen1954@hotmail.com

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Woensdag

20 juni

Consistorie

Consistoriekamer

19.45 uur

In Memoriam na melding van overlijden
De kerkenraad heeft in haar vergadering van 24 april het volgende besloten:
Herdenken in kerkdienst: De uiterste termijn voor een In Memoriam in de dienst op de
eerstvolgende zondag is de vrijdagavond. Als een overlijden op zaterdag gemeld wordt zal op de
eerstvolgende zondag niet de herdenking plaatsvinden. Wel zullen de beschikbare gegevens ten
behoeve van condoleance, begrafenis of crematie gemeld worden door de voorganger. De
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herdenking met het bijbehorende lied zal dan een week later in de dienst plaatsvinden. Bij de
dienst van Witte Donderdag of Goede Vrijdag zal dit apart bekeken worden.
Kaars aansteken bij de herdenking in de kerkdienst: Tot nu toe werd er alleen een kaars
aangestoken wanneer de rouw-dragende familie erom vroeg. Vanaf nu zal er vooraf aan de
nabestaanden gevraagd worden of er een kaars aangestoken mag worden bij de herdenking.

Indien de familie dat wenst kan dat door een vertegenwoordiger van de familie gedaan worden.
Het is ook mogelijk dat de ouderling van dienst dit doet. De wens om geen kaars aan te steken
blijft natuurlijk van kracht.
Arie den Ouden

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengst collecten mei 2018 _______________________
13 – 5
€ 109,15
bonnen: € 82,10
20 – 5
€ 134,95
€ 59,00
27 – 5
€ 48,60
€ 49,50
€ 292,70 waarvan: 4x € 5,€ 190,60
Bonnen:
€ 190,60
3x € 10,TOTAAL
€ 483,30
1x € 20,=======
Opbrengst offerblokken mei 2018
€ 24,90
bonnen: € 24,70
Totaal € 49,60
Namens het college van Kerkrentmeesters,
De penningmeester, J. Sekeris

DIACONIE

17 juni Collecte Binnenlands Diaconaat: Inloophuis als ontmoetingsplek
In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen
werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting
en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor hen is een inloophuis een ontmoetingsplek om
even op adem te komen en waar aandacht is voor ieders eigen verhaal. Kerk in Actie steunt diverse
inloophuizen in het hele land, waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een spelletje of
een maaltijd. Daarnaast steunt Kerk in Actie ook het DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk
van 150 beroepskrachten en 5.000 vrĳwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die
klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen. Met de opbrengst van deze collecte
ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar
mensen gezien en gehoord worden.
De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.
Kerkradio uitzending
Donderdagavond 28 juni tussen 19.00 en 20.00 uur is er een kerkradio uitzending.
Muziek van Johannes de Heer, psalmen en gezangen worden afgewisseld door gedichten.
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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.

MEI boodschappenpakketten
Op de twee laatste zondagen in april konden de kerkmensen van Pernis de zelf gekochte
boodschappen van een lijst meenemen naar de kerk. De maandag daarna werden alle
boodschappen verzameld en op lange tafels in De Heuvel neergezet. Daar werd alles geteld en wat
er te weinig was werd besteld bij de Plus in Pernis. Met enkele wagens werden deze boodschappen
weer opgehaald en geteld om zeker te weten dat alles correct en in orde was.
Het inpakken kon beginnen, dozen werden gesjouwd en in elkaar gezet. De boodschappen werden
in rijdende kratten verzameld. Vanuit deze kratten werden de boodschappen nauwkeurig in de
dozen gedaan. Deze dozen krijgen wij altijd van onze broeder Wim van der Heiden uit Klaaswaal,
waar we zeer dankbaar voor zijn. Vele meters plakband waren nodig om de 62 dozen dicht te
plakken.
Natuurlijk vereist dit teamwerk, en een hoge mate van concentratie om secuur te blijven werken.
Neemt niet weg dat er in een goede sfeer gewerkt werd en waar de lachspieren het uiterst druk
hadden.
De ingepakte dozen werden in de gang verzameld om in de week daarna uitgedeeld te worden. Er
zijn twee teams met steeds dezelfde personen, vanwege de privacy en de herkenbaarheid door de
mensen op de afleveradressen, die de pakketten gaan bezorgen. Elk team bestaat uit 3 personen
met 2 auto’s. Het ene team verzorgt het gebied aan de linkerkant en de andere verzorgt het gebied
aan de rechterkant van de Burg. van Esstraat. Vanaf 17:00 uur kwamen de teams in actie.
Aan de hand van een uitgestippelde route werden de pakketten bezorgd. Waren er mensen niet
thuis, dan werd er die avond nogmaals bezorgd. Was er dan weer niemand thuis, dan werd er een
briefje achtergelaten met contactgegevens, zodat zij zelf konden aangeven wanneer zij wel thuis
waren.
Tijdens de rit kon je meemaken dat je werd aangezien voor een deurwaarder of bewindvoerder,
zelfs voor een Jehova getuige. Met enige uitleg viel er een spanning weg en werden de
boodschappen met blijheid ontvangen.
We hopen dat de harten in vuur en vlam blijven staan voor de Boodschappenactie.
Veel is nodig, telkens weer. Er is veel dankbaarheid die we mochten ontvangen en hierbij
doorgeven aan allen die hebben gedoneerd en hebben meegeholpen.
Namens de Diaconie Pernis,
Theo de Keizer

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst
Verantwoording giften over de maand juni 2018.
Via Jannie Boele ontvangen
1x €10,= en 2x € 5,=
Via Alie Pons ontvangen
1x €20,=
Via Nel Boekholt ontvangen
1x € 5,=
Ook deze keer weer hartelijk dank aan alle gevers en/of geefsters!
Aukje Koole
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Sociëteit voor ouderen
Woensdag 20 juni houden we weer onze ouderenmiddag in de JVR, ingang Burg. van Esstraat 46.
Aanvang 14.00 uur.
Voor contact Hannie Groeneweg 010-4380646 of Carola Vink 010-4168978.
Allemaal hartelijk welkom namens de leidsters.

JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 17 juni
en 24 juni

Zondagsschool
Vertrek vanuit de kerkdienst

Maandag 18 juni

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Vrijdag 22 juni

TOK
Afsluiting seizoen

Rehoboth

17.32 uur (inloop vanaf 17.15 uur)

Verslag TOK 1 juni
De eerste TOK was op 21 mei 2013.
1 Juni 2018 heeft TOK haar hoogtepunt bereikt. Vraag het een willekeurige voorbijganger,
bijvoorbeeld een Dirk Kuyt, en hij zal zeggen dat je moet stoppen op je hoogtepunt. Maar ja, de
vraag is of deze avond wel ons hoogtepunt was? Wat gaat er nog meer komen? Worden we
opgemerkt door het management van de Bonte Koe? Wie zijn dat eigenlijk? Zouden we door een
transfer dan nóg groter kunnen worden en nóg meer tieners het vak van koken zonder zakjes en
pakjes kunnen leren?
Vragen, vragen en nog eens vragen.
Deze editie hadden we middels een smakelijke niet-geheel humorloze uitnodiging de ‘werkploeg’
van het JVR uitgenodigd. We voelden ons namelijk een beetje schuldig. Deze werkploeg treft
iedere maandagochtend een incorrecte formatie van dinertafels en fauteuils aan en ziet soms met
lede ogen aan dat de zaal niet maagdelijk proper is achtergelaten. Behalve een toezegging van
TOK te reflecteren op ons zelfreinigend vermogen, heeft dat de leden van de opruimcoulante
werkploeg een uitnodiging voor een exclusief diner opgeleverd.
Maar liefst 17 gasten hadden hier wel smaakpapillen naar en druppelden naar binnen. Het
allerbeste van afgelopen 5 jaar TOK was het minste wat we konden voorschotelen. En zo
geschiedde deze dag.
Op deze avond was het weer leerzaam om te zien dat als je basisingrediënt maïzena, door welk
misverstand dan ook, op is, je altijd kunt overstappen op bloem. Wat ook weer merkwaardig was,
was dat de bakpoeder pas boven tafel kwam toen TOK al lang en breed was afgelopen.
Tegenslagen worden op TOK altijd weggewuifd als futiliteiten, en daarom slaagden we erin
alsnog 17 gerechten te creëren in anderhalf uur tijd. We hebben het hier niet over het opwarmen
van magnetronmaaltijden, maar onder andere over 50 pizza’s, 40 bloedheerlijke worsten en
multiculturele meergangen menu’s. Andere koek dan kant en klare meuk! Typisch TOK: het toetje
bestond uit tosti’s met roomkaas en jam.
En onze gasten maar eten! En kletsen! Oudere Bourgondiërs en jonge fijnproevers zaten schouder
aan schouder en hielden inhoudelijke en geanimeerde gesprekken met elkaar. Onderwijl werden
nagenoeg alle borden leeggegeten!
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Onder het toeziend oog en de helpende hand van de werkploeg, maakten we het gebouw
brandschoon. ‘The day after’ werd er bij de slager en de groenteboer door onze gasten nog steeds
lovend gesproken over hun TOK-belevenis van de avond ervoor.
Missie geslaagd!
Tot TOK!

OVERIGE MEDEDELINGEN

*** Bedankjes ***
Langs deze weg wil ik een ieder bedanken voor de belangstelling in de vorm van kaarten, bloemen
of een bezoekje. Het heeft me goed gedaan.
Hartelijke groet,
Mevr. C. Pons-Verheij uit Het Havenlicht, Velsenaerstraat 16
***
Hartelijk dank voor de grote hoeveelheid kaarten die ik heb mogen ontvangen. Het heeft mij
enorm gesterkt gedurende mijn verblijf in het ziekenhuis, maar ook nu in Sonneburgh.
Het geeft mij moed en kracht om de komende periode vol vertrouwen tegemoet te zien.
Een warme groet aan u allen,
Aag Sekeris- Molendijk.
Dankbetuiging
Wij willen u langs deze weg hartelijk bedanken voor uw medeleven na het
overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma en omi

Johanna Georgina van der Tak - Hordijk
~ Jo ~
Rinus van der Tak
Sjaak en Marion
Jeannette en Bertus
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Rotterdam, mei 2018
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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
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

Gevraagd: Prijzen Rad van Avontuur
Zoals u allemaal waarschijnlijk wel weet wordt er ook dit jaar weer de grote bazaar/rommelmarkt
gehouden rondom Rehoboth.
De datum is dit jaar gepland op 25 augustus. U bent op die dag allemaal welkom van ’s ochtends
10.00 uur tot ’s middags 16.00 uur.
Naast alle kramen met tweedehands artikelen hebben we, ook dit jaar weer het Rad van Avontuur.
U heeft ons vorig jaar hier zo enorm mee geholpen zodat wij opnieuw bij u komen om hulp. Wij
zoeken PRIJZEN, inderdaad voor het rad willen we graag alles hebben wat u heeft liggen in een
hoek van een kast en waar u toch niets mee doet. (uiteraard geen zaken die aan bederf onderhevig
zijn).
Misschien restant cadeautjes uit kerstpakketten, of iets wat u ooit kocht en toch niet heeft gebruikt.
Kortom alles wat kan dienen als prijs voor het Rad van Avontuur.
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Wanneer u iets heeft laat het ons weten en wij komen het ophalen bij u thuis, u kunt het, als u dat
leuk vindt, natuurlijk ook op maandag komen brengen in Rehoboth. U vraagt naar Jan Nieuwpoort
of Jan Hans Koole en zij nemen het graag in ontvangst.
U kunt ze beiden bereiken onder tel.nr.:
J.Nieuwpoort 06-50541200
J.H.Koole 06-31747090
Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking
Namens de bazaarcommissie,
Jan Hans Koole

___________________________________________________________________________
Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis
Predikant

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

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

Bijstand pastoraat: ds. E. van Rooijen, Noordeloos
0183 51 31 76
e-mail
: vanrooijen1954@hotmail.com
Dinsdag en woensdag tussen 12.30 en 13.00 uur in de consistorie aanwezig
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
: mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis
438 44 46
Bankrek.nr
: 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

Bovenzaal “Rehoboth”

416 41 25
295 01 15

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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