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Kopij inleveren vóór 26 oktober (kopij voor 3 weken)

KERKDIENSTEN

Zondag 21 oktober 2018___________
_______
09.30 uur : Mevr. Ds. G.J. Stougie te Berkel en Rodenrijs
Ouderling van dienst en afkondiging
Dhr. J. Sekeris

____

Organist
Dhr. A. Stortenbeker

Commissie van ontvangst: Mevr. T. van der Steen-den Ouden . Mevr. A. Vogel-de Bruin
Koster
: Dhr. C. Zwart
Kerkauto
: Dhr. J.H. Koole, tel. 438 34 50
Collecten
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Oppasdienst : Connie Ruizeveld de Winter
Zondagsschool: Siska Verheij
Zondag 28 oktober 2018
09.30 uur : De heer A.P. Berkhout te Ridderkerk

_

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
: Mevr. L.A. Bijl-de Leeuw, tel. 438 16 51
Collecten
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Oppasdienst : Janny van Wingerden
Zondagsschool: Janny Verheij

BIJBELROOSTER

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

21 oktober
22 oktober
23 oktober
24 oktober
25 oktober
26 oktober
27 oktober
28 oktober
29 oktober
30 oktober
31 oktober
1 november
2 november
3 november

Marcus 10:32-45
Marcus 10:46-52
Rechters 16:1-3
Rechters 16:4-22
Rechters 16:23-31
Openbaring 1:1-8
Openbaring 1:9-20
Openbaring 2:1-7
Openbaring 2:8-11
Openbaring 2:12-17
Openbaring 2:18-29
Openbaring 3:1-6
Openbaring 3:7-13
Openbaring 3:14-22
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Niet heersen, maar dienen
Uitzicht
Open poorten
Femme fatale
Wie bespot wie?
Vrede van a tot z
Visioen op zondag
Terug naar de bron
Door de verdrukking heen
Goede naam
Sterkte-zwakteanalyse
Schone schijn
Weinig invloed, grote kracht
Lauwheid

Meditatie

BEZOEKING …… Exodus 20: 5b.
….die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen,
aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, …
Het klinkt onheilspellend, deze bekende zinswending uit het tweede gebod van de wet des Heren.
Een bezoeking wordt zo op het eerste gehoor nu niet zo positief ervaren. Zo van: het huisbezoek is
een hele bezoeking: een moeilijk en soms ook pijnlijk ongemakkelijk moment.
Een half jaar mag ik nu in de gemeente Pernis pastoraal bezoekwerk doen. Met groot plezier kom
ik elke dinsdag- en woensdagmorgen naar Pernis. Het bezoekwerk is een dankbare bezigheid.
Maar wil nooit een bezoeking zijn in de kwade zin van dat woord.
Zo is het ook in het tweede gebod niet bedoeld.
De Here God is op zoek naar mensen om die te bewegen tot Zijn liefde en voor te bereiden op Zijn
Koninkrijk. Hij wil laten delen in de vergeving en genade, in de weg van Jezus Christus.
Het Hebreeuwse woord daar gebruikt betekent: met liefde en verwachting opzoeken vol
ontferming. God zoekt vier generaties lang om de kans te geven terug te keren en deel te krijgen
aan vergeving en verzoening. We moeten dat dan ook niet vertalen met vergelden of boeten, zoals
sommige vertalingen hebben. God zoekt nooit de straf. De vergelding is volbracht in het offer van
Zijn Zoon Jezus Christus. Alle wraak is daardoor uitgesloten. Dat moeten we dan ook in het
tweede gebod God niet in de schoenen willen schuiven. Hij zoekt het weer goed te maken zelfs
vanuit de grootste fouten: het menselijke haten van God.
In menige huiskamer in Pernis zie ik een foto van vier generaties. Een formidabele stamboom die
tot in top loopt met achterkleinkinderen. Zo lang is Gods zoeken gesteld als de vier generaties die
we soms mogen meemaken. Kijkt u nog eens naar de familiestamboom en kom tot de conclusie dat
Gods liefde heel onze heugenis omspant.
Wie zo het tweede gebod hoort en leest heeft geen reden meer om God als wraakzoekende te
beschouwen. Alle wraak is weggenomen in het offer van de Here Jezus.
Zo wil ook elk huisbezoek een liefde van God tekenen: een uitzien zoals de Vader van de verloren
zoon op de goede terugkeer. Het zal feest in de hemel zijn bij zulk een terugkomst.
Met grote gevoelens van dankbaarheid zie ik nu terug op een groot aantal bezoeken. Door uw
gastvrijheid en hartelijke openheid is het een plezier om pastoraal bezoekwerk te doen.
We moeten er in Jezus’ Naam nooit een bezoeking van maken. Laat het zo de Geest van
verbondenheid zijn die zich in de gemeente laat zien en voelen.
Ds. E. van Rooijen
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GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
21 okt.: Dhr. F. Riethoff (Velsenaerstr. 20, 3195RP).
22 okt.: Dhr. M. van der Tak (Velsenaerstr. 12, 3195RP).
24 okt.: Mevr. J.J. Meijboom-Wolfert (Nieuwedijk 21, 3195GE) en Mevr. A. Klink-Berkhout
(Van Drimmelenstr. 31, 3195RM).
25 okt.: Mevr. K.J. van den Berg-Versluis (Vermaetweg 16, 3195BP).
26 okt.: Mevr. A.P.G.C. Boender-Pons (G.A. Soetemanweg 59B, 3195TC) en Dhr. H.G. Kramer
(Schout Eeuwoutstr.58, 3195VZ).
28 okt.: Mevr. T. de Man-Langstraat (Overhandstr. 24, 3195SG)
30 okt.: Mevr. B. van der Steenhoven-Verschoor (Pastoriedijk 66c, 3195HG) en Dhr. D.J. Verheij
(Labrijnstr. 20, 3195VD).
1 nov.: Mevr. M. Baai-Keetelaar (G.A. Soetemanweg 59D, 3195TC).
Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst en een gezegend nieuw levensjaar!
Meester, tot wie zouden wij gaan?
Bij U zijn woorden van leven!
U zocht ons op, U sprak ons aan wat zou de wereld ons geven,
waar door de macht der duisternis
het leven zelf ontluisterd is?
Bij U zijn woorden van leven!

Heer, stort uw liefde in ons uit,
maak ons fonteinen van leven!
Dan dragen wij uw woorden uit,
die in ons hart staan geschreven.
Leer ons te volgen waar U gaat
en leer ons spreken metterdaad,
Meester, uw woorden van leven!
ELB 72:1 en 5

Bloemen
Op 30 september gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:
mevrouw Jannie Molendijk-Verwaal, Ring 20 en
de heer Jan van der Steen, Corneliahof 15.
Op 7 oktober gingen de bloemen als groet van beide gemeentes naar:
mevrouw J. van Bokkem-Mooldijk en
mevrouw Rianne van der Horst-Jonker, Burg. van Esstraat 161.
De bloemen gingen op 14 oktober als groet van de gemeente naar:
de heer Cor van der Kemp, Burg. van Esstraat 97 en
mevrouw G. Berghout-Verschoor, Velsenaerstraat 56.
Verpleeghuizen
Sonneburgh, locatie Groene Kruisweg
Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam
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
Zorgcentrum Het Havenlicht, 3e etage
Velsenaerstraat 4, 3195 RP Pernis
Mevr. A. Boontjes-de Weerd, kamer 301
Dhr. S. Moret, kamer 302
Mevr. T.A. Bekker-Riethoff, kamer 310

Woonzorgcentrum Oranjehof
Immanuel Kantstraat 2, 3076 DK Rotterdam
Mevr. E. Kerkhof-Kouwenhoven
De Klepperwei
Zwaluwenlaan 1, 3161 TW Rhoon
Mevr. C. van der Stoep-van Gelder
Zorgcentrum Hooge Werf
’t Wiel 2, 3191 BJ Poortugaal
Fam. Van der Steen-Nieuwschepen, kamer 312
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Mevr. C. Ketting-Verheij, kamer 312
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!

Wij leven mee
Voor zover nu bekend verblijven er geen gemeenteleden in een ziekenhuis.
Mevrouw Rianne van der Horst-Jonker, Burg. van Esstraat 161, is opgenomen geweest in het
Erasmus MC, maar niet met goede vooruitzichten naar huis gekomen. Ook de heer Cor van der
Kemp, Burg. van Esstraat 97 is na een verblijf in het Ikazia-ziekenhuis weer thuisgekomen om
daar verder aan te sterken. Mevr. G. Berghout-Verschoor is vanuit de Reactiveringsafdeling van de
Elf Ranken teruggekomen naar Pernis en woont nu in Het Havenlicht, Velsenaerstraat 56. Thuis
wonen in de Burg. van Esstraat was niet meer mogelijk. Het Havenlicht is nu weer aardig gevuld
na nog meer Pernisse verhuizingen. Fijn dat het behouden is gebleven.
Voorbede gewenst voor diegenen die in verpleeghuizen of revalidatiecentra verblijven. Ook zij die
thuis bedlegerig zijn of niet alles meer kunnen doen wat ze willen. Gods nabijheid toegewenst voor
een ieder die het nodig heeft.
Arie den Ouden
Interkerkelijke Gebedskring
De gebedskring komt bijeen in de consistorie op vrijdagavond 26 oktober.
Aanvang 19.30 uur, einde 20.30 uur.
Weet u van harte welkom.
NBG BIJBELQUIZ 2018 PERNIS

Donderdagavond 15 november 19.30 uur in ‘De Heuvel’.
Inloop 19.15 uur, aanvang 20.00 uur.
Hopelijk staat deze activiteit en datum al in veel agenda’s genoteerd! Zo niet, doe het dan s.v.p. nu.
Want wij hopen dat op die avond ‘De Heuvel’ vol zit met deelnemers die hun kennis van de bijbel
proberen te spuien. Of wanneer dat niet lukt om gewoon en sportief het “geheugen op te frissen”
en/of nieuwe kennis op te doen. We beschikken op dit moment nog niet over nadere gegevens (de
quiz is na half oktober beschikbaar), maar we twijfelen er niet aan dat het weer interessant en ook
leuk wordt!
Jawel, leuk en ook levendig, want de bijbelquiz wordt gepresenteerd met behulp van audiovisuele
middelen. Denk dus niet dat de avond in een saaie vorm van vraag en antwoord verloopt.
Interkerkelijke activiteit

Deze jaarlijkse Bijbelquiz is mogelijk door samenwerking van de drie kerken in Pernis. De
samenstelling van het voorbereidingsteam is daar een afspiegeling van en bestaat uit Aad Bloem,
Gerrie Vogels, Anneke Jacobs en Gerrit & Jeanne Barends.
Voor wie bestemd?

Voor iedereen die wil meedoen, want zowel kerkelijke als niet kerkelijke bezoekers zijn van harte
welkom! Behalve deelnemers van de afgelopen jaren hopen we ook dat we nieuwe gezichten
zullen zien. O, ja ….., de leeftijd speelt natuurlijk geen enkele rol. We hopen dan ook zowel “jong,
belegen, als oud” die avond te kunnen verwelkomen.
Aanmelden noodzakelijk

Voor een goed verloop van de avond is aanmelden van tevoren nodig. Dat kan tot uiterlijk 11
november a.s. Maar om verzekerd te zijn van een zitplaats in de zaal is spoedige aanmelding beter.
Men kan zich per team van 5 personen aanmelden (in dat geval dan ook alle 5 persoonsnamen
vermelden), maar ook als dat aantal minder is of als individuele deelnemer. Door het
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voorbereidingsteam worden dan, voor zover van toepassing, groepen van 5 personen
samengesteld. Aanmelden kan via gbjs@planet.nl.

Wat kost het?
Voor de kosten wegblijven is echt niet nodig, want de toegang is gratis (ook de koffie, thee en/of
frisdrank tijdens de inloop en de pauze). Wel gaat in de pauze de “pet rond” voor een vrijwillige
financiële bijdrage. De opbrengst wordt, na aftrek van de gemaakte organisatiekosten,
overgemaakt naar het Nederlands Bijbelgenootschap.
Hartelijke (quiz)groeten,
Gerrit Barends
Rouwmiddag
Op zondag 25 november worden in veel kerken de overleden gemeenteleden van het voorbije
kerkelijk jaar herdacht. Soms is er na de zomer ook een rouwgroep die een aantal malen
bijeenkomt. Deze keer is er aanbod van een losse en interkerkelijke middag om met elkaar in
gesprek te raken over rouwen en wat je daarbij meemaakt. Tegelijk is het een goed moment om te
delen hoe je naar deze zondag kijkt, hoe je zelf iemand gedenkt die je mist.
Deze middag is voor hen die afgelopen jaar een geliefde hebben verloren en voor hen die eerder
iemand hebben verloren en die er nu behoefte aan hebben daarover nog eens te praten. Het gebeurt
immers maar al te vaak dat er na enige tijd niet meer gevraagd wordt hoe het eigenlijk met je gaat.
Voor de organisatie van deze middag is het handig om te weten wie er allemaal gaan komen.
Daarom graag even aanmelden, graag tot uiterlijk 5 november, de avond van de Bijbelquiz.
Misschien is het zo dat u/ jij met een speciale vraag zit of gespreksonderwerp wil aandragen. Dan
kan daarmee rekening gehouden worden met de voorbereiding. Heeft u een lied of gedicht wat u
wilt inbrengen voor de gedenkzondag, ook wel eeuwigheidszondag genaamd, dan hoor ik dat ook
graag. Lied of gedicht mag ook meegenomen worden naar de middag.
Rouwen is een werkwoord, er moet wat voor gedaan worden, maar het gaat niet vanzelf. Er samen
over spreken kan daarbij zeker een steuntje in de rug zijn! Daarom van harte welkom!
Donderdag 15 november van 13.30 tot 15.00 uur
Eben-Haëzerkerk, Pastoriedijk 340, via ingang Ozingastraat
Aanmelden: mondeling, email dschristibartelink@tele2.nl of via 0180-427039
Groeten, Ds. Christi Bartelink
MeeZingKerst 2018: De deur is open!
In het verleden was er gedurende vele jaren een zeer saamhorige viering in de kantine van Niehuis
van de Berg op de kerstavond. Op enig moment is deze viering verplaatst naar de Hervormde
Kerk. Dat had en voor- en ook nadelen. Nu gaat in de locatie weer verandering komen, want: de
Bonte Koe is open. Dat is een laagdrempelig gebouw, waar iedereen zo kan binnenstappen, ook als
je bij een kerk toch wat drempelvrees hebt. Je mag wel stellen: de deur staat daar ook voor ons
open.
Voorheen werd deze viering georganiseerd door de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie,
helaas is deze vorig jaar opgeheven. We zijn op zoek gegaan naar nieuwe commissieleden, zodat
er weer zekerheid komt dat deze viering jaarlijks georganiseerd gaat worden. Na de dienst van
vorig jaar meldde Robin van Pelt, een jongen die op de basisschool zit, zich spontaan aan om mee
te komen helpen! Door zijn inzet, en die van zijn broer Sam die de deur wil gaan versieren met
tekeningen, en de hulp van hun ouders, gaan we ook meer aandacht besteden aan het uitnodigen
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van kinderen en ouders van beide basisscholen. Er is dus een nieuwe commissie met niet alleen
maar mensen met een kerkelijke achtergrond. Ook dat is weer een deur die nieuwe mogelijkheden
kan openen.

Vorig jaar noemden we deze interkerkelijke bijeenkomst, die bedoeld is voor iedereen, al
MeeZingKerst, maar we hanteerden ook nog de naam Volkskerstzang. Het leek ons goed om nu
met een nieuwe commissie en een nieuwe locatie, de nieuwe benaming meer naar voren te
schuiven. We hopen dat ook dat weer een deur opent voor wie misschien nog nooit een
bijeenkomst op kerstavond heeft meegemaakt.
Al pratend zijn we tot een opzet gekomen. Ds. Arjen Stellingwerf zal de meditatie verzorgen. Stan
komt weer vioolspelen! OBK zal ons begeleiden en voor mooie muziek zorgen. Het Kinderkoor is
gelukkig ook in de gelegenheid om te komen zingen. De volgende stap is om een thema te
bedenken: met Kerst zet God de deur voor ons open in Jezus zijn Zoon.
We hebben nog heel wat hulp nodig bij het opbouwen en versieren op 24 december zelf. In goed
overleg mogen we op 27 december overdag komen opruimen. Om 19.00 uur zal de deur open zijn.
We hopen dat dan het pad naar de voordeur en de verlichting langs het pad ook klaar zullen zijn.
De viering begint dan om 19.30 uur en zal ongeveer een uur duren.
In goed overleg mogen we op 27 december overdag komen opruimen.
Open de deur voor elkaar, voor de ander, een buur, een kennis en nodig ze nu alvast uit om
ook te komen: Kerst is voor iedereen, een boodschap van licht door de geboorte van Jezus,
die schijnt door een deur die openstaat!
Familie Van Pelt, Marcella van der Heijde, Christianne Bijl, Janette Torbijn, Corry Sekeris,
Wouter de Koning, Edwin Westendorp, Alie Bobeldijk en Ds. Christi Bartelink

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Woensdag
Maandag
Dinsdag

24 oktober
29 oktober
30 oktober

Pastoraal overleg
Kerkrentmeesters
Moderamen Kerkenraad

Consistoriekamer
Consistoriekamer
Consistoriekamer

09.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

KERKENRAADSVERGADERINGEN (3x)

Verkort verslag van de kerkenraadsvergadering, gehouden op dinsdag 12 juni 2018.
Welkom en opening
Preses ouderling L. Meijboom heet een ieder hartelijk welkom en geeft het woord aan ouderling
P. Boekholt-Rep. Zij leest 1 Korinthe 14: 1-3 en 20-25 en gaat voor in gebed, waarna gezongen
wordt: Gezang 314: 1, 2 en 4.
Notulen en besluitenlijst van 24 april 2018.
De notulen van de vergadering van 24 april 2018 worden behandeld.
Naar aanleiding van een agendapunt over “Commissie van ontvangst bij ingang van kerkgebouw”,
wordt gemeld dat in de vakantieperiode niet altijd 2 personen daar staan.
De notulen worden vastgesteld onder dankzegging aan de notulist.
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Algemene correspondentie
De correspondentie wordt behandeld conform het voorstel van het Moderamen.

Behandelde punten:
a. Na de zomervakantie zijn er nog maar twee kinderen voor de kindernevendienst. Vanwege
de personele tekorten bij de zondagsschoolleiding voor het kindermoment dat alleen door
Petra en Anneke gedaan wordt, is er afgesproken door de zondagsschool dat vanaf
september het kindermoment alleen op de 2e en 4e zondag gehouden wordt. Het kinderlied
blijft. Bovenstaande zal in de kerstvakantie geëvalueerd worden.
b. Info veranderde privacywetgeving. De vraag rijst of er namen vermeld mogen worden in
Kerkklanken of op de Zondagsbrief of zelfs bij de afkondigingen. We weten niet exact wat
de grenzen zijn, dit wordt uitgezocht.
c. Verzocht is om rectificatie van een verslag in Kerkklanken 4, betreffende eindrapportage
Commissie kerkelijke gebouwen. Afspraak is gemaakt om met alle personen die dit
rectificatieverzoek ondersteunen te praten. Rectificatie is niet mogelijk. Wat er vermeld is,
is gebaseerd op de feiten die toentertijd bekend waren.
Jaarrekening 2017 Diaconie en Hervormde gemeente Pernis
De penningmeester van het College van Kerkrentmeesters licht de rekening van de Hervormde
Gemeente toe. Het tekort van € 18.000,00 is uit de daartoe bestemde reserves onttrokken.
Vanuit de vergadering zijn geen vragen over de jaarrekening.
De penningmeester van de diaconie licht de rekening toe. Minder baten leidt tot minder giften aan
de doelen. Het totaal vermogen is ten opzichte van 2016 afgenomen met ongeveer € 5.000,00 door
o.a. een gift van Pernis voor Afrika ad € 3.007,00.
Vanuit de vergadering zijn geen vragen over de jaarrekening.
Beide jaarrekeningen worden, onder dankzegging aan de penningmeesters, overeenkomstig
vastgesteld door de Kerkenraad. Beide colleges wordt decharge verleend voor het gevoerde beleid.
Losmaking ds. W. Geerlof
Preses ouderling L. Meijboom doet verslag van de zitting op 24 mei van het Generale College voor
de ambtsontheffing waar scriba A. den Ouden en preses L. Meijboom bij aanwezig waren.
Vertegenwoordigd waren het Breed Moderamen van de Classis Rotterdam I en II, de Regionaal
Adviseur Classicale Vergaderingen Zuid-Holland, het Regionaal College voor de visitatie Zuid
Holland, ds. W. Geerlof en Kerkenraad Hervormde Gemeente Pernis.
Alle aanwezigen worden in de gelegenheid gesteld te reageren op de ontstane situatie. Tenslotte
kan iedereen nog een slotwoord uitspreken. Hierbij geeft Ds. Geerlof aan geen spijt te hebben van
zijn standpuntwijziging. Hij ziet het als roepingsbesef. Hij spreekt de wens uit dat de Hervormde
Gemeente Pernis op korte termijn een goede en bij de gemeente passende Herder en Leraar mag
vinden. De uitspraak van het college zal 21 juni 2018 plaatsvinden. De betrokkenen zullen daarna
geïnformeerd worden.
Gesprek verontruste gemeenteleden met mr. P.A. de Lange
De kerkenraad heeft contact gezocht met een adviseur van de PKN. Als vervolg op dit advies is
door enkele leden van de kerkenraad een gesprek gevoerd met mr. P.A. de Lange, voorzitter van
de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB). De heer De Lange heeft veel
ervaring met bemiddelen tussen partijen en bleek bereid te zijn te willen helpen. Op 30 mei jl.
heeft een eerste gesprek plaatsgevonden met de verontruste gemeenteleden om te zien wat er leeft.
Na de vakantie van de heer De Lange zal hij in een verslag aangeven hoe verder te gaan.
Samenwerking met andere kerken
o Scriba ouderling-kerkrentmeester A. den Ouden meldt dat voor 5 november a.s. het volgende
gezamenlijk moderamenoverleg gepland staat, 17 april jl. was de laatste. Bij Opening
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Winterwerk doet de Baptisten Gemeente niet mee, misschien wel op zaterdag bij de barbecue,
waarvoor TOK gevraagd zal worden deze te organiseren.

o Preses ouderling L. Meijboom heeft een bijeenkomst over de MeeZingKerst bijgewoond op 14
mei jl. Deze MeeZingKerst wordt gehouden in De Bonte Koe. Ds. A. Stellingwerf van de
Baptistengemeente zal de overdenking houden. Inloop is 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.
Eindtijd is 20.30 uur uiterlijk.
Mededelingen
a) Moderamen:
Van ds. C. Bartelink-van den Dool is vernomen dat de familie Louwen-Noordsij hun jongste zoon
Marijn wil opdragen, in navolging van hun twee oudste kinderen. Marijn wil dit graag en kijkt
ernaar uit. Dit zal gaan gebeuren in een gezamenlijke dienst op 26 augustus in de Eben-Haëzerkerk
waarin ds. C. Bartelink-van den Dool voorgaat. De kerkenraad stemt in met deze opdraging.
b) Pastoraal overleg:
Om de 6 -7 weken is er overleg met ds. E. van Rooijen en op 28 mei jl. is er een taakverdeling
gemaakt.
c) Diaconie:
Er is een gift ad € 260,00 ontvangen van de HVG vanwege de opheffing, een doel wordt gezocht
in de eerstvolgende diaconievergadering welke gepland staat op 3 juli a.s.
d) College van kerkrentmeesters
o De jaarrekening 2017 is goedgekeurd.
o De vaatwasser in de keuken van de kerk is geïnstalleerd.
o De vaststelling van het Beleidsplan 2016 van het College van Kerkrentmeesters, besproken in
de kerkenraadsvergadering van 15 november 2016, is abusievelijk niet vastgesteld. De
kerkenraad stelt hierbij met terugwerkende kracht het Beleidsplan van het College van
Kerkrentmeesters vast.
e) Rondom de kerkdiensten:
o Op 4 November 2018 zou het koor Sparkling Voices komen zingen, echter zij zingen ook al
tijdens de dienst van het Opening Winterwerk. Omdat dit te snel achter elkaar is, is in
onderling overleg besloten dit te verschuiven naar 2019. In de dienst in november zingt nu het
Ouderenkoor.
o De invulling van de diensten in 2019 is nog niet rond.
o De Eben-Haëzerkerk houdt een tentoonstelling met als thema "Doop geeft hoop". Hierbij zal
ook het boek dat ds. Van Wijngaarden heeft gekregen bij zijn afscheid, waarin alle kinderen
staan die hij gedoopt heeft, te zien zijn.
j) Classis:
Per 1 september 2018 is ds. G. van Meijeren aangesteld als classis-predikant van de classis ZuidHolland Zuid.
k) Overigen:
o De afscheidsdienst van ambtsdragers staat gepland voor 9 september a.s., in deze dienst gaat
ds. Van Rooijen voor. Ouderling-kerkrentmeester A. Pons neemt afscheid, ouderling P.
Boekholt-Rep heeft nog geen definitief besluit genomen.
Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Sluiting
Preses gaat de vergadering voor in dankgebed waarna hij de vergadering sluit met een wel thuis.
A. den Ouden, scriba
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Verkort verslag van de extra kerkenraadsvergadering gehouden op woensdag 4 juli 2018.
Welkom en opening
Preses ouderling L. Meijboom heet een ieder hartelijk welkom. Hij opent de vergadering met het
lezen van psalm 42 en een overdenking daarover. Hierna gaat hij voor in gebed.
Uitspraak Generale College voor de ambtsontheffing
L. Meijboom doet melding van het volgende:
Op 21 juni 2018 is er een uitspraak gedaan door het Generale College voor de ambtsontheffing
betreffende ds. W. Geerlof. Op 25 juni 2018 is deze uitspraak schriftelijk ontvangen. Op 1 oktober
2018 is de losmaking. Dat houdt in dat tot die tijd door de Herv. Gem. Pernis voor ds. Geerlof aan
de PKN betaald moet worden. Tot 1 januari mag ds. Geerlof in de pastorie blijven wonen. Voor
eventueel verblijf na 01-01-2019 zal een verzoek van ds. Geerlof moeten komen. Met ds. Geerlof
zal contact opgenomen worden om te bespreken wat er gedaan of verwacht wordt betreffende
afscheid van de gemeente c.q. kerkenraad. De kerkrentmeesters zullen ook een gesprek hebben o.a.
over de pastorie en de financiën. Zondagmorgen 08-07-2018 zal na de dienst aan de gemeente de
uitspraak bekend gemaakt worden d.m.v. een kanselboodschap. In Kerkklanken zal hierover ook
een mededeling geplaatst worden.
Gang van zaken Interim predikant en verontruste gemeenteleden
N.a.v. de uitspraak van het Generale College voor de ambtsontheffing en het verslag van het
gesprek van mr. P. de Lange met de verontruste gemeenteleden is het voorstel om een gesprek aan
te vragen met het Mobiliteitsbureau van de PKN om een Interim Predikant aan te stellen. Het
eindverslag van de Commissie Kerkelijke Gebouwen wordt alsnog naar de leden van de commissie
gestuurd. Indien nodig wordt de commissie nog een keer bij elkaar geroepen. Dit zal aan de
contactpersonen gemeld worden. Door het College van Kerkrentmeesters is aangegeven dat men,
mede gezien de kosten, “node” met het besluit van een Interim Predikant instemt. Met de
potentiële koper van Rehoboth zal een gesprek aangegaan worden over de ontstane situatie.
Gevraagd zal worden om uitstel, tot het beleidsplan opgesteld en vastgesteld is. Hij blijft wel de
eerste kandidaat.
Besloten is het gesprek met het Mobiliteitsbureau van de PKN aan te gaan voor informatie
betreffende een interim Predikant.
Opdracht voor de interim predikant zou kunnen zijn:
- Het ontwikkelen van een visie voor de toekomst van de gemeente, aan de hand van
gesprekken met de gemeente en de kerkenraad.
- Het begeleiden van, en meewerken aan, het opstellen van een beleidsplan voor de
Hervormde Gemeente Pernis, voor de periode 2019-2023.
- Het begeleiden van, en meewerken aan, het opstellen van een profielschets voor een nieuw
te beroepen predikant.
- Voordat bovenstaande processen in gang gezet kunnen worden, wordt de interim predikant
allereerst gevraagd het proces te begeleiden om tot eenheid in de gemeente te komen, door
middel van gesprekken en overleg.
Gevraagd zal worden of het mogelijk is om voor eind van dit jaar een beleidsplan klaar te hebben.
Ds. E. van Rooijen blijft als pastoraal medewerker verbonden aan Pernis in de vacante periode en
de tijd dat er een Interim-predikant is aangesteld.
Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Sluiting
Ouderling Kerkrentmeester A. den Ouden gaat de vergadering voor in dankgebed.
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A. den Ouden, scriba

Verkort verslag van de extra kerkenraadsvergadering gehouden op dinsdag 4 september
2018.
Welkom en opening
Ouderling L. Meijboom heet een ieder welkom en leest Mattheüs 13: 44 - 52 en geeft een korte
uitleg over dit Bijbelgedeelte met drie gelijkenissen over het koninkrijk van God. Daarna gaat hij
voor in gebed.
Aanvullende informatie betreffende het bezoek aan het Mobiliteitsbureau van de PKN te Utrecht.
Op 18 juli 2018 hebben preses ouderling L. Meijboom en scriba ouderling-kerkrentmeester A. den
Ouden een gesprek gehad met medewerkers van het Mobiliteitsbureau te Utrecht, te weten: Ds. G.
van Meijeren en Ds. K. Dijkstra, met als doel informatie te verkrijgen voor het aanstellen van een
parttime interim predikant. Er is een pool van tien interim-predikanten.
Informatie over ds. Joh. van Holten te Nunspeet, voorgesteld door het mobiliteitsbureau als
Interim-predikant
Het moderamen heeft op 8 augustus jl. een gesprek gehad met ds. J. van Holten in de consistorie.
De redenen en de opdracht zijn uitgelegd. Ds. Van Holten is ook mediator.
Hij is gewend om voor te gaan in diensten in de gemeente waar hij interim-predikant is. Ds. Van
Holten is bereid een opdracht te aanvaarden als Interim-predikant van onze gemeente na eerst met
de gehele kerkenraad kennis gemaakt te hebben. Later deze vergadering zal ds. Van Holten
aansluiten en zal er na een gesprek een besluit genomen worden.
Ds. J. van Holten is op het ogenblik ook nog in twee andere gemeentes werkzaam, daardoor is zijn
beschikbaarheid als volgt: in september 4 uur per week, van oktober tot einde jaar 10 uur per week
en vanaf januari 18 uur per week. Tijdens het gesprek met het moderamen heeft hij al aangegeven
dat hij ondersteuning zal verlenen bij het opmaken van het Beleidsplan, maar hij schrijft het niet.
De Kerkenraad stelt de Profielschets en het Beleidsplan (in overleg met de gemeente) op met als
streven deze eind eerste kwartaal 2019 klaar te hebben.
Aan de PKN is gevraagd hoe de aanstelling van een consulent verloopt. Een gemeente kan zelf een
consulent zoeken. Preses heeft in overleg met de kerkenraad ds. J.A.P. Vlasblom benaderd. Hij is
bereid consulent van onze gemeente te worden, maar zal zich bewust op de achtergrond houden
totdat wij actief beginnen met het beroepingswerk.
De kerkenraad wordt vanavond gevraagd een besluit te nemen aangaande het verlenen van de
opdracht tot Interim-predikant aan ds. J. van Holten.
Op 14 oktober a.s. is er een mogelijkheid waarop ds. J. van Holten voor kan gaan in een dienst.
Voorstelronde en bespreking “Opdracht voor interim-predikant.
Preses heet ds. J. van Holten van harte welkom in de vergadering en er vindt allereerst een
voorstelronde plaats. De opdracht is reeds bekend bij ds. J. van Holten en gevraagd wordt of hij al
een beeld heeft hoe deze aan te pakken. Ds. J. van Holten geeft aan zich eerst goed te oriënteren
hoe de situatie is en welke problematiek zich afspeelt door zich eerst in te lezen. Diverse verslagen
worden daarvoor overhandigd. Het oude beleidsplan volgt later. De indeling van de werkzaamheden zal in onderling overleg met de kerkenraad afgestemd worden. Vanuit financieel oogpunt
wordt gevraagd wat de doelstelling is. Wij zijn vanaf 1 oktober a.s. vacant en wij willen begin
maart het Beleidsplan en half maart de Profielschets klaar hebben. Ds. J. van Holten geeft aan dat
het niet aan hem zal liggen, maar we hebben wel met vrijwilligers te maken, het streven is eind
maart 2019. Er zal later bekeken worden of dat haalbaar is.
Ds. J. van Holten wil in een dienst voorgaan om binding te krijgen met de gemeente. De keuze
wordt gemaakt voor niet al te veel diensten, zodat er meer tijd is voor de begeleiding.
Voor de kennismaking met de gemeente wordt er een gemeenteavond belegd en wel op 17 oktober
a.s. in Rehoboth, dus nadat ds. Van Holten de zondag ervoor is voorgegaan..
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Op 25 september a.s. vindt er vanaf 14.00 uur, in de consistorie, overleg plaats met het moderamen
en een klein comité van het college van kerkrentmeesters en Ds. Van Holten over de invulling van
de uren.

De kerkenraad besluit dat opdracht verleend zal worden aan het Mobiliteitsbureau van de PKN tot
het aanstellen van Ds. J. van Holten als interim-predikant van de Hervormde Gemeente Pernis.
De aanstelling zal vanaf september zijn voor een periode van een half jaar of zoveel langer als
wenselijk is, voor maximaal 18 uren per week.
Ds. J. van Holten heeft als interim-predikant geen pastorale taken.
Ds. E. van Rooijen blijft de bijstand in het pastoraat verzorgen.
Ds. J.A.P. Vlasblom zal per 1 oktober 2018 consulent van onze gemeente zijn.
Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Sluiting
Scriba ouderling-kerkrentmeester A. den Ouden gaat de vergadering voor in dankgebed.
A. den Ouden, scriba
Uitnodiging aan contactpersonen van de Hervormde Gemeente te Pernis
Beste zuster of broeder (gewaardeerd contactpersoon),
Graag nodigen wij u / jou uit voor een volgende bijeenkomst om met elkaar ervaringen te delen,
verbeteringen te bespreken, elkaar te bemoedigen, de gemeente op te bouwen.
De toerusting en bemoediging wordt verzorgd door de pastoraal medewerker van onze Gemeente,
ds. Van Rooijen.
Introducés en geïnteresseerden zijn ook van harte welkom.
Woensdag 14 november van 14.30 – 15.30 uur.
Inloop/ontvangst met thee/koffie vanaf 14.15 uur in de Koffieruimte van de Hervormde Kerk.
Hartelijke groet en graag tot 14 november.
Het Pastoraalteam.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, wilt u dan s.v.p. afzeggen bij de één van de onderstaande
personen:
Nel Boekholt
438 20 16
Leen Meijboom
438 19 92
Arie den Ouden
438 51 98
Wil de Ronde
416 50 17
Bas Ruizeveld de Winter
416 65 45
Thea van der Steen
416 13 26

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Schenkingen
Uit de nalatenschap van mevr. H.C. Noordzij mochten wij een bedrag ontvangen van € 226,00.
Tevens ontvingen wij een bedrag van € 250,00 uit de nalatenschap van Mevr. E. Verheij-Aalbers.
Het college van kerkrentmeesters is de families c.q. nabestaanden van onze overleden kerkleden
zeer erkentelijk voor deze giften.
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Namens het College van Kerkrentmeesters,
J.J. Hollaar, secretaris

Opbrengst 1e extra collecte 2018
Het college van kerkrentmeesters meldt u met dankbaarheid de opbrengst van de op zondag 30
september gehouden 1e extra collecte 2018.
In totaal heeft deze collecte tot op heden € 1.636,10 opgebracht. Een mooi bedrag. Dit bedrag is
inclusief de voor- en nagekomen giften.
Het college is u 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.
Giften
Onder dankzegging aan de gevers melden wij u de volgende giften voor de kerk te hebben
ontvangen:
Via Ds. Van Rooijen € 20,=
Opbrengst collecten september 2018___________________
2-9
€ 102,25
bonnen:€ 60,00
9-9
€ 166,80
€ 80,00
16-9
€ 64,72
€ 37,00
30-9
€ 103,25
€ 67,00
€ 437,02 waarvan: 7x € 5,€ 244,00
Bonnen
€ 244,00
3x € 10,TOTAAL
€ 681,02
2x € 20,=======
1x € 50,Opbrengst offerblokken september 2018
€ 20,10
Bonnen:
€ 29,00
Totaal
€ 49,10
Namens uw College van Kerkrentmeesters,
J. Sekeris, penningmeester

DIACONIE

Kerkradio uitzending
Donderdagavond 25 oktober 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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HERVORMDE VROUWENDIENST

Sociëteit voor ouderen
Woensdag 24 oktober 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.

H.V.D. bloemendienst
Verantwoording giften over de maand september 2018.
Ontvangen via Wil de Ronde
€ 10,=
Ontvangen via Anke Keeming
€ 5,=
Ook deze keer weer hartelijk dank aan alle gevers en/of geefsters.
Aukje Koole

JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 21 oktober
en 28 oktober

Zondagsschool
Vertrek vanuit de kerkdienst

Herfstvakantie

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Geen repetitie

Vrijdag 19 oktober

TOK
Rehoboth

Donderdag 1 november

Rock Solid
JVR

Reis om de wereld in 80 dagen (1)
Londen naar Suez (Engels ontbijt)
17.32 uur (inloop 17.15 uur)
Vergadering en toerusting

OVERIGE MEDEDELINGEN

Bedankje
Via deze weg, wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling en hetmedeleven.
Zowel de bezoeken in het ziekenhuis als thuis, de bloemen, kaarten en telefoontjes en alle andere
attenties die ik mocht ontvangen. Het heeft mij erg goed gedaan, dank daarvoor.
Hartelijke groet Ad Berkhout.
Oproep projectleden
Zanglust zoekt projectleden die mee willen zingen op 1e kerstdag in de Hervormde Kerk.
Wij repeteren op maandagavond in gebouw Rehoboth van 19.45 uur tot 21.45 uur.
U bent van harte welkom.
UITNODIGING

Ouderenkoor Pernis houdt op donderdag 18 oktober 2018 de jaarlijkse avond voor donateurs en
belangstellenden. Op het programma staan de vaste onderdelen: koorzang en samenzang.
Daarnaast wordt een groot deel van de avond gevuld met een gastoptreden van Lodewijk van der
Linden met zijn programma “De Liedjesman speelt van Elvis tot Claudia”.
Met zijn vleugel en accordeon komt hij op visite en zingt dan… ‘Visite’ van Lenny Kuhr.
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Zijn vleugel laat hij wiegen met zachte romantische muziek van Richard Clayderman en klinken
tijdens Rock ’n Roll hits van Elvis Presley. Met zijn accordeon speelt hij zeemansliedjes en
Nederlandse liedjes. En na zijn afsluiter ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij speelt hij
misschien nog wel een onvervalste Boogie Woogie.
Het belooft een gezellige muzikale avond te worden.
De Jaaravond wordt gehouden in Huis van de Wijk De Bonte Koe, Ring 224, Pernis.
Aanvang 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Opmerking: helaas is dit bericht door omstandigheden niet in de vorige Kerkklanken verschenen.
Hopelijk leest u dit nog op tijd.
Het Ouderenkoor nodigt senioren vanaf ongeveer 50 jaar uit om mee te komen zingen. Juist bij het
ouder worden is zingen een goede manier om het lichaam en de geest te stimuleren. Zingen in een
koor vergroot het zelfvertrouwen en het is een leuke en gezonde manier om mensen te ontmoeten.
Daarnaast is het altijd heel gezellig!
De repetities zijn wekelijks op donderdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur in Huis van de Wijk De
Bonte Koe, Ring 224. Kom eens kijken, u bent van harte welkom!
Het Bestuur.

_______________________________________________________________________________
Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis

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

Kerkgebouw: Ring 1, tel: 472 27 59
Predikant

Bijstand Pastoraat

Scriba

Vacant

ds. E. van Rooijen, Noordeloos
dhr. A. den Ouden
tel. 0183 51 31 76
Ozingastraat 52, 3195 SL Pernis
e-mail: vanrooijen1954@hotmail.com
tel. 438 51 98 / 06 139 750 63
Dinsdag en woensdag in principe tussen
12.30 en 13.00 uur in de consistorie aanwezig
en na telefonische afspraak

Kosters:
dhr. C. Zwart
dhr. H.J. Verheij
dhr. G.C. Vogel

tel. 416 05 31 / 06 114 890 65
tel. 295 01 15 / 06 212 383 39
tel. 416 72 51 / 06 126 619 72

_______________________________________________________________________________
Rehoboth

tel: 416 41 25
Ozingastraat 73, 3195 SK Pernis, tel: 416 41 25
Inlichtingen: dhr. H.J. Verheij, tel: 295 01 15

_______________________________________________________________________________
Diaconie

College kerkrentmeesters

Administratie collectebonnen

Bankrek.nr.:
NL96 RABO 0353 2025 84
Zending: zie rek.nr. Diaconie
o.v.v. Zendingscommissie

Bankrek.nr.:
NL84 RABO 0353 2025 09
INGrek.nr.:
NL66 INGB 0000 6327 27

Bankrek.nr.:
NL24 RABO 0353 2572 30
(€ 25,50 per vel)
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_______________________________________________________________________________
Kerkklanken
Redactie

: mw M. Verheij-Barendregt, Labrijnstraat 20, 3195 VD Pernis

e-mail

: 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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