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KERKDIENSTEN

Zondag 9 december 2018_- 2e Advent_- Gezamenlijke dienst Eben-Haëzerkerk___________
09.30 uur : Ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool
Met medewerking van het projectkoor onder leiding van Joke Meijboom-Speelman
Er is een gestencilde liturgie aanwezig
Ouderling van dienst en afkondiging
Mevr. G.P. van Kampen-den Arend
Begroeten
Collecten
Kerkauto

Organist
Ineke Pieters

: Dhr. M. Kooijman en Dhr. A. Verschoor
: 1e collecte: Pastoraat / 2e collecte: Onderhoud
: Dhr. H.J. Verheij, tel. 295 01 15

Oppasdienst : Janny van Wingerden
Zondagsschool: Petra Sekeris
Zondag 16 december 2018 - 3e Advent
09.30 uur : Ds. M.D. van der Giessen te Krimpen aan den IJssel
Ouderling van dienst en afkondiging
Dhr. H. van der Stoep

_

________________ ___ _

Organist
Dhr. W.A. Ketting

Commissie van ontvangst: Mevr. C. Vink-van Tielen / Mevr. N. van der Stoep-van Dijk
Koster
: Dhr. H.J. Verheij
Kerkauto
: Dhr. J.H. Koole, tel. 438 34 50
Collecten
: Kerstgaven (Kerstattenties zieken en bejaarden) / Kerkrentmeesters
Oppasdienst : Anke Keemink
Zondagsschool: Siska Verheij

BIJBELROOSTER

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

9 december
10 december
11 december
12 december
13 december
14 december
15 december
16 december
17 december
18 december
19 december
20 december
21 december
22 december

Openbaring 12:1-12
Openbaring 12:13-18
Openbaring 13:1-10
Openbaring 13:11-18
Openbaring 14:1-13
Openbaring 14:14-20
Openbaring 15:1-8
Openbaring 16:1-11
Openbaring 16:12-21
Openbaring 17:1-8
Openbaring 17:9-18
Openbaring 18:1-8
Openbaring 18:9-24
Openbaring 19:1-10
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Een Kind is ons geboren
De strijd verplaatst zich
Beestenbende
Beestmens 666
Waar het op aankomt
Oogsttijd
Lied van overwinnaars
Rampen op schaal
Het einde komt
Onzuiver goud
Tien koningen
De toren van Babylon
Wereldwijde crisis
Getuigen = profeteren

Meditatie
Wachten op nieuw leven. Lucas 1:18-20.
‘Je zult stom zijn en n iet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’
(vers 20)
Waarom kreeg Zacharias zo’n zware straf van de engel? Zacharias zou tot de geboorte van zijn
kind niet kunnen spreken. Kunnen engelen soms ook gewoon humeurig zijn? Deze engel verweet
Zacharias immers dat hij niet besefte met wie hij te maken had!
Eén ding is zeker: Zacharias was op dat moment meer met zichzelf bezig dan met de engel, en al
helemaal niet met de boodschap die de engel had gebracht. Die boodschap ging over wat God zou
gaan doen. Over de verlossing die Hij ging brengen en over de rol die de zoon van Zacharias
daarin ging spelen. Waar reageert Zacharias het eerst op? Niet op Gods plan, niet op Gods
mogelijkheden, maar op zijn eigen onmogelijkheden. Alsof zijn ouderdom voor God een obstakel
zou zijn. Alsof bij God sommige dingen echt onmogelijk zijn!
Een klein jaar heeft Zacharias niet kunnen spreken. Sommige mensen zeggen dat het helemaal
geen straf was, maar een teken van God. Maar was dan de dikke buik van Elisabet niet een mooier
teken geweest?! Je leest in ieder geval dat die straf Zacharias in positieve zin veranderd heeft. Lees
maar eens wat hij zei toen hij na de geboorte weer kon spreken. Hij zong een lied dat hij zelf
gemaakt had. Het was een grote lofzang op wat God gedaan had en in de wereld ging doen!
Wat is die man in dat jaar veranderd. Vergeleken bij Maria en Elisabet speelde hij eerst een bijrol.
Daarna was de hoofdrol weer voor hem weggelegd. Hij kon bij wijze van spreken nu wel met die
twee vrouwen meezingen.
Soms is het nodig dat een mens wordt stilgezet. Dan kan God ons in die stille tijd leren om afstand
te nemen van onze eigen situatie, onze onmogelijkheden, ons verdriet en ons gemis. Tegenslag is
lang niet altijd verkeerd. Het kan tot bezinning leiden, het kan je een andere visie geven op God,
op jezelf en op je manier van geloven.
Johannes werd geboren, zijn vader herboren.
VRAAG:
Een jaar van gedwongen stilte is lang.
Waarom kies je nu niet voor een stil moment?
Of wat dacht je van deze bijzondere maand?

Overgenomen uit ‘Geloof dat maar’.
Door ds. Arie van der Veer.
Uit de Lofzang van Zacharias (NLB 158a):
‘Gezegend zij de dageraad,
het licht dat weldra schijnen gaat
voor wie in duister kwijnen.
Hij zal de schaduw van de dood
beschamen met zijn morgenrood.
Op aarde daalt de vrede.’
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GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
9 dec.: Mevr. W.F.C. Groenenboom-Lodder (Verheulstr. 14, 3195TJ), Dhr. J. de Ronde Jr. (Dokter
Wasstr. 22, 3195BE) en Dhr. J.A. Lodder (Velsenaerstr. 52, 3195RP).
12 dec.: Mevr. A. Berkhout-Koole (Uiterdijk 165, 3195GL).
13 dec.: Mevr. J. Berkelaar-de Graaf (Uiterdijk 68, 3195GK).
17 dec.: Mevr. M.L. Pons (Ring 64, 3195XN).
Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst en een gezegend nieuw levensjaar!
Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij ’t al niet brengen
in ’t gebed tot onze Heer.
ELB 299:1
Jubilea
9 december zijn Dhr. J. Vermaat en Mevr. K. Vermaat-Koert (Cremerstraat 157, 3195VA)
65 jaar getrouwd.
Op 12 december zijn Dhr. L.J. Hoogwerf en Mevr. J.A. Hoogwerf-van der Pas (Burg. van Esstraat
80, 3195AH) 50 jaar getrouwd.
Beide echtparen van harte gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst en Gods zegen op uw verdere
levenspad!
Bloemen
Op 25 november gingen de bloemen als groet van beide gemeentes naar:
mevrouw Nel Pons-Dijkshoorn, Ring 73 en
mevrouw Gerda Kok-Nieuwenkamp, Sagiusstraat 22.
Op 2 december gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:
familie L. Beijer-Bijl, Burg. van Esstraat 220 en
mevrouw J. van Gaans-Bakker, Schuytstraat 84.
Wij leven mee
We leven mee met mevr. Hannie Groeneweg - van der Steen uit Hoogvliet. Zij heeft onderzoeken
ondergaan en afgelopen maandag (3 dec.) heeft ze te horen gekregen welk behandelplan er gaat
komen.
Dhr. Adrie van der Griend, Burg. van Esstraat 223 is na een verblijf van enkele weken afgelopen
vrijdag weer thuisgekomen uit het Ikazia-ziekenhuis.
Mevr. Ria Bijl - Groeneveld heeft inmiddels 2 operaties achter de rug en is weer terug in
Sonneburgh om op te knappen. Spannende tijden dus voor iedereen en zonder Gods hulp is geen
genezing mogelijk dus laten we bidden daarom.
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 of kunnen. Gods nabijheid
toegewenst voor een ieder die het nodig heeft.
Onderstaand gedicht is van Muus Jacobse en het laatste couplet is zeer zeker van toepassing nu
afgelopen zondag in de kerk het Heilig Avondmaal gevierd is en a.s. vrijdag in het Havenlicht.
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Kerk
Woning van God en ons,
Schoot van ons leven, Kerk,
Zie, wij staan voor uw ark,
Wachtend op de dans.

Orgel aan het gewelf,
Vul in de zee uw long
En voeg onze bevende tong,
Naar de adem van Godzelf.

Preekstoel, kom ons te hulp,
Klankbord van ons gehoor,
Druk nu vast aan ons oor,
Uw grote zingende schelp.

Doopsteen, bron uit de rots
Herinner ons onze naam
Tafel, roep ons tezaam
Aan tafel als kinderen Gods.

Arie den Ouden
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
Dhr. A.C. Bijl, kamer 333-8
Mevr. M.J. Bijl-Groeneveld, 5A kamer 80
Zorgcentrum Hooge Werf
’t Wiel 2, 3191 BJ Poortugaal
Fam. Van der Steen-Nieuwschepen, kamer 312

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 Het Havenlicht, 3e etage
Velsenaerstraat 4, 3195 RP Pernis
Mevr. A. Boontjes-de Weerd, kamer 301
Dhr. S. Moret, kamer 302
Dhr. J. Molendijk, kamer 305
Mevr. T.A. Bekker-Riethoff, kamer 310
Mevr. C. Ketting-Verheij, kamer 312

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!
Bij de gezamenlijke dienst op 9 december
In de gezamenlijke dienst op zondag 9 december, is gekozen voor een bijzondere opzet. Te weten
‘a festival of nine lessons and carols’. Dat is eigenlijk een dienst die bestaat uit een serie van maar
liefst negen Schriftlezingen met liederen tussendoor. Deze opzet gaat terug op oude tradities. Nou
vonden wij negen lezingen wel wat teveel van het goede, wij hebben er zeven van gemaakt. Strikte
tradities zijn er dan ook niet, wel vele variaties, wij maken er daarom een eigen Pernisser variatie
van!
Uit de ‘nodiging’ die als inleidende tekst die in het boekje staat van het ‘Centrum voor de
Kerkzang’: ‘we zullen lezen in de schriften hoe God ons heeft liefgehad vanaf de eerste tijd, toen
wij Hem ongehoorzaam werden, totdat Hij ons verlossing bracht in het heilig Kind’. We beginnen
daarom met het lezen uit Genesis over de schepping van het licht. Er zullen een aantal lezingen
worden gedaan uit Jesaja, de adventsprofeet bij uitstek, we lezen ook van Johannes de Doper en
eindigen met Lukas, waarin het Licht weer zichtbaar wordt met de komst van Christus. In de dienst
maken we de beweging van licht, naar donker, en weer naar licht, een hoopvolle toon van
verwachting!
Een projectkoor zal medewerking verlenen aan deze dienst. Het koor staat onder leiding van Joke
Meijboom, en alles eromheen is georganiseerd door Leen Koster.
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Er zal niet zozeer een preek zijn op deze zondag, wel een meditatie bij één van de lezingen. In
ieder geval is er lekker veel muziek, en doordat er een koor is, is er meer mogelijk met wisselzang.
Zo wordt het geheel tot een ‘festival’. Dan is het ook niet nodig om een nieuwer lied te oefenen.
Het koor zingt dan het eerste vers van een lied, de gemeente valt in bij het refrein of bij een later
vers. Er zal op 9 december een gedrukte liturgie zijn, zodat iedereen alles goed kan meelezen en
meezingen.
Het geheel is een goede opmaat naar Kerst toe. Het is immers nooit zomaar Kerst, daarvoor
hebben we voorbereiding nodig. We wensen u een hele mooie, met muziek gevulde, maar vooral
zinvolle dienst toe op weg naar Kerst.
Ds. Christi Bartelink
De gemeente bidt
De gemeente bidt als thema voor een interkerkelijke ontmoetingsavond. Is bidden niet de kern van
wat wij doen als leden van een geloofsgemeenschap: we zingen, we lezen uit de Bijbel, en we
bidden. Ik bid- jij bidt- wij bidden samen.
We willen samenkomen op dinsdag 15 januari als opmaat voor de gebedsweek voor de eenheid.
Voor sommige mensen is hardop bidden iets wat ze dagelijks doen, en voor anderen iets wat niet
in hen opkomt. Terwijl het samen hardop bidden van het gebed wat Jezus ons leerde, het Onze
Vader, altijd zeer gewaardeerd wordt. Misschien daarom goed om niet ‘zomaar’ een week te gaan
bidden, maar ons daar eerst op voor te bereiden, door elkaar eens te bevragen: wat is bidden, hoe
bid jij eigenlijk, en wanneer doe je dat?
Deze bijeenkomst begint met een gebed, hoe zou het anders kunnen, dan een korte inleiding,
vervolgens bespreken we een aantal uitspraken over gebed. Eén uitspraak is: bidden is als
ademhalen. Ook is er ruimte om vragen over het gebed met elkaar te delen. We sluiten af met een
eenvoudige gebedsvorm waar ieder aan mee kan doen. Ook mensen die liever alleen luisteren zijn
zeer welkom.
Dik van der Laan, Leen Meijboom, Ds. Arjen Stellingwerf en Ds. Christi Bartelink
Wanneer:
Waar:
Tijd:

Dinsdag 15 januari
Eben Haëzerkerk, Pastoriedijk 340, in de consistorie
Aanvang 19.30 uur, einde uiterlijk 21.30 uur

Bijbelkring
Op donderdag 20 december 2018 begint de Bijbelkring in de consistorie om 20.00 uur.
Wij gaan het hebben over Jona.
Kerstgroet
Onderstaande gemeenteleden, die buiten Pernis wonen, zouden het fijn vinden om kerstkaarten te
ontvangen. Wilt u ook aan hen denken?
- Aarlien Bekker, Oost-Havendijk 36, 3241LK Middelharnis
- Marije Berkhout, Marrewijkpad 2, 3201PK Spijkenisse
- Johan Groeneweg, Maraboehoek 2-16, 3201PG Spijkenisse
- Richard Roobol, Buitenhof 61, 3162WG Rhoon.
- Ton den Uijl, afd Amethist, Keyenburg 133, 3085KA .Rotterdam
OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Dinsdag
Woensdag

11 december Kerkrentmeesters
12 december Pastoraal overleg

Consistoriekamer
Consistoriekamer
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19.30 uur
09.30 uur

KERKENRAADSVERGADERING

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op dinsdag 18 september 2018.
Welkom en opening
Preses ouderling L. Meijboom heet een ieder van harte welkom. Ouderling kerkrentmeester J.
Sekeris verzorgt de opening en leest 1 Johannes 3: 16 – 24 waarna hij voorgaat in gebed.
Aansluitend zingen we gezang 413: 1 en 3.
Afscheid van ouderling-kerkrentmeester A. Pons
De preses spreekt woorden van waardering en dank uit naar ouderling-kerkrentmeester A. Pons. Ze
blijft nog actief bezig met kerkenwerk na haar afscheid. De ambtsperiode is afgelopen zondag
afgesloten in de dienst. Haar wordt een cadeau overhandigd. Ouderling kerkrentmeester A. Pons
dankt de kerkenraad, de werkzaamheden waren nooit te veel en helemaal stoppen zit niet in haar.
Ze wenst de kerkenraad voorspoed, kracht en wijsheid toe.
Notulen en besluitenlijst
Notulen van de kerkenraadsvergadering van 12 juni 2018.
Tekstueel: N.a.v. de financiën: “Beide jaarrekeningen worden vastgesteld door de kerkenraad
onder dankzegging aan de penningmeesters” met als toevoeging dat de ondergetekenden van het
controlerapport, de heer L. Groeneveld RB en de heer L. Groeneveld, op grond van hun
beoordeling aan de kerkenraad voorstellen om het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie te
dechargeren.
De notulen van 12 juni 2018 worden vastgesteld onder dankzegging aan de notulist.
De notulen van de extra kerkenraadsvergadering van 4 juli 2018 worden behandeld en geven geen
aanleiding tot op- of aanmerkingen en worden vastgesteld onder dankzegging aan de notulist.
De notulen van de extra kerkenraadsvergadering van 4 september 2018 worden behandeld en
vastgesteld onder dankzegging aan de notulist.
De besluitenlijsten worden behandeld en vastgesteld.
Correspondentie
De correspondentie wordt conform het voorstel van het moderamen behandeld.
Financiën
Penningmeester ouderling-kerkrentmeester J. Sekeris meldt dat niemand gebruik heeft gemaakt
van de mogelijkheid om de jaarrekeningen 2017 van de kerk en de diaconie op de daarvoor
aangegeven datum in te zien. Op verzoek van twee gemeenteleden is er op een later tijdstip een
bijeenkomst geweest in de consistoriekamer, waarbij ook ouderling-kerkrentmeester A. Pons
aanwezig was. In dit gesprek is gesproken over de beleggingen in obligaties en certificaten bij de
Rabobank. Aangegeven wordt dat dit onderwerp meegenomen wordt naar de eerstvolgende
Kerkrentmeestersvergadering.
Door de penningmeester wordt aan de kerkenraad gemeld dat er een jaarlijkse bespreking is
geweest met de Rabobank. Gevraagd is of er uitleg gegeven kan worden aan de kerkenraad over de
beleggingen en hoe dit werkt. Alle beleggingen worden verantwoord in de jaarrekening en ter
inzage gestuurd naar de PKN.
Conclusie is dat we ons beleggingsstatuut moeten herschrijven.
Losmaking ds. W. Geerlof
Het afscheid van ds. W. Geerlof voor de gemeente heeft op 15 september plaatsgevonden in de
koffieruimte van de kerk. De kerkrentmeesters zullen nog een aantal zakelijke punten afhandelen.
Per 1 oktober a.s. zijn we officieel vacant. Ds. J.A.P. Vlasblom is benaderd met de vraag of hij
weer onze consulent wil worden. Hij heeft hierin toegestemd en blijft op de achtergrond zolang de
interim predikant actief is binnen onze gemeente.
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Interim predikant ds. Joh. van Holten
Ouderling L. Meijboom meldt dat het traject omtrent de aanstelling van interim predikant Joh. van
Holten bekend is. Ds. Van Holten heeft alle documenten ontvangen om zich in te lezen. Ds. Van
Holten zal voorgaan in de dienst van 14 oktober a.s. Moderamen en College van Kerkrentmeesters
hebben met Ds. Van Holten gesproken over de aanpak van de werkzaamheden. Op
woensdagavond 17 oktober wordt er een gemeenteavond gehouden om ds. Van Holten voor te
stellen.
Status van uitstel verkoop Rehoboth.
De potentiële koper van Rehoboth is geïnformeerd over het streven om voor einde eerste kwartaal
2019 ons Beleidsplan klaar te hebben zodat er dan duidelijkheid zal zijn. Conform de afspraken is
hij de eerste partij om zaken mee te doen. We moeten eerst visie en beleid maken.
Agendapunten Gezamenlijk Moderamen overleg op maandag 5 november 2018
Gebedsweek 2019: onze voorkeur gaat uit naar een avond (15 januari?)
De commissie MeeZingKerst is bijeen geweest. Het thema van de MeeZingKerst is dit jaar “De
deur staat open”.
Mededelingen
Pastoraat:
-Het Pastoraal team komt iedere vijf á zes weken bij elkaar om informatie uit te wisselen.
Diaconie:
- Er is in totaal €3.800,00 aan twaalf goede doelen overgemaakt.
- Op 29 september is de Diaconale dag, georganiseerd door Samen010.
- Op 21 september is de viering van het Heilig Avondmaal in Het Havenlicht, deze keer
georganiseerd door de Eben-Haëzerkerk.
Rondom de kerkdiensten:
-Er zal een gesprek komen met de leiding van de kindernevendienst over hoe het verder gaat.
-Tijdens Startzondag zal het koor ‘Sparkling Voices’ uit Rhoon zingen in de gezamenlijke dienst
in de Eben Haëzerkerk.
Algemeen:
-Op 30 september a.s. wordt ds. G. van Meijeren bevestigd tot classis-predikant Zuid Holland
Zuid.
Sluiting
De Preses dankt de vergadering hartelijk voor de inbreng. Hij gaat voor in dankgebed en sluit de
vergadering met een wel thuis om 21.50 uur.
GEMEENTEAVOND

Kort verslag van de gemeenteavond gehouden op woensdag 17 oktober 2018 in gebouw Rehoboth,
bezocht door ongeveer 70 gemeenteleden.
Opening
Leen Meijboom, preses van de kerkenraad, heet iedereen van harte welkom op deze
gemeenteavond en opent de vergadering met gebed, gevolgd door een korte overdenking met de
titel “Elkaar en de Here God dienen” naar Johannes 13: 1-15.
Voorstellen van ds. J. van Holten
Leen Meijboom geeft in een korte toelichting aan waarom we met een interim predikant aan de
slag gaan.
a. De visitatiecommissie heeft in haar verslag in het voorjaar geadviseerd een interim predikant
aan te stellen. Deze predikant kan adviseren bij het opstellen van het beleidsplan voor de
komende periode en een profielschets om een predikant te kunnen beroepen.
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b. De veranderde situatie rondom verkoop van Rehoboth heeft er toe geleid dat een onafhankelijk
persoon een gesprek heeft gevoerd met een aantal verontruste gemeenteleden. Mede naar
aanleiding van de rapportage van dat gesprek achtte de kerkenraad het goed om de
mogelijkheid te onderzoeken om een interim predikant aan te stellen.
Na een bezoek van Leen Meijboom en Arie den Ouden aan het mobiliteitsbureau van de PKN is
ds. J. van Holten door het mobiliteitsbureau voorgedragen om in deeltijd onze Hervormde
Gemeente bij te staan. Het moderamen en de kerkenraad hebben met Ds. Van Holten gesproken
waardoor het vertrouwen ontstond dat Ds. Van Holten onze gemeente bij deze lopende processen
zou kunnen ondersteunen. Toelichting: Ds. E. van Rooijen blijft het pastorale werk doen en ds.
J.A.P. Vlasblom is benaderd als consulent en heeft toegezegd dit te willen doen. Afgesproken is
dat Ds. Vlasblom op afstand de gang van zaken rond onze gemeente zal waarnemen zolang Ds.
Van Holten als interim predikant bij ons actief is. Ds. van Holten geeft uitleg over het werk van
een interim predikant, hij noemt het liever: Procesbegeleider. Vervolgens vertelt hij in het kort iets
over zijn jeugd en opleiding en de reden tot keuze om de theologische opleiding te doen. Dit wordt
eveneens gemeld in een bericht in Kerkklanken voor die gemeenteleden die vanavond niet
aanwezig kunnen zijn.
Opdracht aan de interim predikant
 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
Plan van aanpak
Na de pauze zal de mogelijkheid geboden worden om met elkaar in gesprek te gaan n.a.v. de twee
vragen op de agenda. Er worden zeven gespreksgroepen samengesteld met daarbij de vraag dat er
per tafel een persoon de gespreksnotities maakt. Alle notities worden later samengevoegd.
De colleges beginnen met het maken van een opzet voor het beleidsplan. Hierbij worden de
notities meegenomen. Ook zal aan gemeenteleden gevraagd worden mee te werken aan het
opstellen van het beleidsplan. Ds. Van Holten geeft aan in een later stadium gemeenteleden te
benaderen voor individuele gesprekken. Hij zal geen beleidsplan en profielschets gaan maken,
maar wel adviseren hoe dat te doen.
Vanuit de aanwezigen wordt de vraag gesteld in hoeverre het nu levende beleidsplan van de
diaconie en het college van kerkrentmeesters (loopt van 2017-2020) aangehouden wordt. Daarin
wordt o.a. gemeld dat na een eventuele verkoop van Rehoboth ook de ruimte onder de andere
galerij verbouwd wordt. O.a. voor de drukkerij. Geantwoord is dat verkoop van Rehoboth
voorlopig is uitgesteld. Er zal dus voorlopig ook geen verbouwing plaatsvinden.
Andere vraag is waarom we vanavond niet over het beleidsplan gaan praten. Antwoord is dat dit
een volgende stap is. Er staan nu twee andere punten op de agenda. De opmerkingen van de
discussiegroepen vanavond en het advies van de interim predikant zullen gebruikt worden bij het
opstellen van het beleidsplan.
Gesprekspunten:
 Waar moeten wij ons als gemeente de komende jaren op concentreren?
 Hoe ziet u de samenwerking en/of samengaan met de Gereformeerde Kerk?
De aanwezigen verdelen zich over de zeven tafels om vragen en opmerkingen met elkaar te
bespreken en te noteren.
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Ambtsdragerssituatie
Leen Meijboom meldt dat er nog steeds een nijpend tekort is aan ambtsdragers. Indien iemand zich
geroepen voelt of informatie wil kan dat altijd via preses of scriba.
Info “Contactpersonen-middag” op woensdag 14 november
Bas Ruizeveld de Winter geeft uitleg over deze samenkomst. In 2014 is dit gestart m.m.v.
ds. Van de Graaf – Leentfaar. Nu, 4 jaar later, is er toch een achteruitgang te constateren van
contactpersonen. Op dit moment zijn er vier wijken vacant. Een ieder wordt uitgenodigd om ook
contactpersoon te worden en 14 november naar deze bijeenkomst te komen.
Samenwerking met andere kerken
 5 november a.s. is er gezamenlijk moderamenoverleg met de Gereformeerde kerk en de
Baptistengemeente. Dit overleg wordt twee keer per jaar gehouden, in het voorjaar zonder en
in het najaar met de Baptisten.
In het verleden was er een laagdrempelige samenkomst (Volkskerstzang) bij
scheepsreparatiebedrijf “Niehuis en Van den Berg” vroeg in de avond op 24 december en later
die avond in de Hervormde Kerk. De laatste was een officiële kerkdienst. Ongeveer 10 jaar
terug werd dat samengevoegd en vroeg op de avond gehouden in de Hervormde Kerk.
Vanwege de opening van een nieuw gebouw “De Bonte Koe” is voorgesteld deze
MeeZingKerst te houden in dat gebouw. De kerkenraad was daar al mee akkoord gegaan. Dit
wordt door een nieuwe groep vrijwilligers vanuit de drie kerkgenootschappen georganiseerd.
De interkerkelijke Evangelisatie Commissie (IEC) is opgehouden te bestaan, maar deze
samenkomst op kerstavond is behouden, mede dankzij Stichting “Dock”. Vanuit de zaal wordt
gememoreerd dat het jammer is dat er dan geen kerkdienst meer wordt gehouden.
 Vanuit de Gereformeerde kerk is de vraag gesteld om in 2019 te bekijken of er belangstelling
is voor Vespers in de lijdenstijd. In 2018 zijn deze niet gehouden, mede omdat er geen IEC
meer was. Er zal een stukje in de kerkbladen komen met de vraag of er interesse is, niet alleen
qua organiseren maar ook om te komen. Twee personen geven zich deze avond al op om mee
te helpen.
De vraag wordt gesteld of de Kerkenraad al iets vanuit de gemeente Rotterdam vernomen heeft
over de toekomst van de kerkgebouwen. Dit is nog niet officieel binnengekomen
Schriftelijke rondvraag
Er is een vraag binnengekomen. Gevraagd wordt hoe men denkt over een gedenkplek met bv
kaarsjes voor overledenen. Dit zal op de kerkenraad behandeld worden.
Sluiting
Leen Meijboom bedankt om 21.45 uur een ieder voor de aanwezigheid en inbreng, waarna ds. Van
Holten deze samenkomst met gebed beëindigt, gevolgd door het samen zingen van Lied 248: De
dag, door uwe gunst ontvangen.
Arie den Ouden, scriba
Ontmoetingsmiddag contactpersonen
Op 14 november jl. ontmoetten elkaar een aantal contactpersonen van onze hervormde gemeente
in de koffiezaal van de kerk van Pernis.
Het was een goede bijeenkomst ter bemoediging en om de ervaringen met elkaar te delen en ook
om te horen hoe ieder afzonderlijk op een persoonlijke wijze vorm geeft aan dit belangrijke werk
in de gemeente.
Nadat Leen Meijboom de middag met een welkom en gebed geopend had, hield ds. Van Rooijen
een korte meditatie over Numeri 13: Mozes moet een twaalftal verspieders uitzenden in het land
Kanaän. Onze contactpersonen zijn geen verspieders, ook geen spionnen. Het zijn veel meer
verkenners.
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De levende uiteinden van de gemeente met ogen, oren, handen en voeten die reiken tot in alle
plaatsen en mensen van Pernis. Een levende antenne om op te vangen hoe het gaat en wat er te
doen is. Mozes geeft ook de opdracht om goed te kijken en te luisteren en om bij de verkenning
vruchten uit het beloofde land mee te brengen. De ervaringen waren zeer verschillend. Goede en
mooie contacten gelegd waaruit een warme band groeide. Anderen plukten vruchten van
hulpverlening, gesprek of advies. Zo kwamen de verkenners terug met drie soorten vruchten uit het
beloofde land: een grote tros druiven gedragen aan een stok, granaatappels en vijgen. De betekenis
van de vruchten is veelbelovend. Het zijn dezelfde vruchten die onze contactpersonen meebrengen
na hun verkennende werk in Pernis. De druiventros aan de stok roept het beeld op van Jezus
Christus aan het kruis waaruit Zijn genadebloed als wijn wordt geperst. De wijn die God en
mensen vrolijk maakt. De granaatappels zijn liefdesvruchten en de vijgen hebben de zoete smaak
van het gelukkige leven in zich. Ook worden vijgen als medicijn voor genezing van wonden
gebruikt.
Op de gezellige en waardevolle contactmiddag proefden we deze drie vruchten uit hetgeen de
verkenners vertelden aan beleving en manier van werken. Wat een waardevol werk wordt er
daarmee verricht!
We zijn blij en erg dankbaar dat we een trouw en goed korps van verkenners hebben die zich
inzetten voor de contacten in de gemeente. Na enige ervaringen en belevenissen uitgewisseld te
hebben bleek opnieuw het belang van dit werk voor de kerk. Namens de kerkenraad werd dan ook
de bijzondere waardering uitgesproken.
Het was een fijne middag waarin de moed om door te gaan weer extra is onderstreept door de
vruchten die het werk oplevert goed te laten smaken. We spraken af om geregeld elkaar als
verkenners onderling te ontmoeten tot steun en samenbinding.
Het is al enkele jaren de gewoonte om vóór de kerstdagen een kaart te bezorgen met kerstgroeten
en een foto van de kerk bij iedereen in Pernis die bij de Hervormde Kerk is aangesloten. Ook de
ingeschrevenen buiten Pernis krijgen deze kaart. Omdat er op dit moment 11 wijken vacant zijn
(ongeveer een derde van het totaal aantal wijken) en om niet iedereen een dubbele wijk te laten
verzorgen is besloten deze kaart met een tekst van ds. Van Rooijen in de Kerstkerkklanken te
doen. Ieder hervormd gezin krijgt met de kerst een Kerkklanken.
De middag werd afgesloten door ds. Van Holten. We kijken terug op een goede en vruchtbare
samenkomst waaruit de wens om zegen op alle verkenningswerk het laatste woord had.
Ds. van Rooijen en Arie den Ouden

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengst collecten november 2018 ____________________
4 – 11
€ 157,19
bonnen: € 70,50
11 – 11
€ 107,50
€ 55,00
18 – 11
€ 142,90
€ 47,00
25 – 11
€ 179,90
€ 60,50
€ 587,49 waarvan: 30x € 5,€ 233,00
Bonnen:
€ 233,00
4x € 10,TOTAAL
€ 820,49
2x € 20,=======
1x € 50,Opbrengst offerblokken november 2018
€ 30,50
bonnen: € 40,00
Totaal € 70,50
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Giften
Onder dankzegging aan de gever melden wij u de volgende gift voor de kerk te hebben ontvangen:
Via ds. Van Rooijen € 20,=.
Namens uw College van Kerkrentmeesters,
J. Sekeris, penningmeester

DIACONIE

Heilig Avondmaal in Het Havenlicht
Op vrijdag 7 december hopen wij het Heilig Avondmaal te vieren in Het Havenlicht. Voorganger
is ds. E. van Rooijen en de dienst begint om 15.00 uur. De collecte is bestemd voor Mercy Ships.
Dit is een organisatie die kansarmen in ontwikkelingslanden, aan boord van het ziekenhuisschip
Africa Mercy, gratis opereert.Wij bevelen deze collecte nu reeds bij u aan. Wij wensen u een
goede maar bovenal gezegende dienst toe.
De diaconie
Kerstattenties 2018
Op zondag 16 december zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor de kerstattenties. Ook dit jaar
wil de diaconie in de dagen voor Kerst speciale aandacht schenken aan ouderen en zieken in onze
gemeente. Door een groet in de vorm van een kerstattentie willen wij laten blijken dat juist in deze
dagen het belangrijk is om zich met elkaar verbonden te voelen. Op deze manier willen we ook de
blijdschap over de komst van onze Heiland, Jezus Christus, samen delen.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst
Verantwoording giften over de maand november 2018
Ontvangen via Wil de Ronde
1x € 5,- en 1x € 7,50
Alie Pons
€ 20,Jannie Boele
3x € 5,- en 1x € 10,Via mijn brievenbus heb ik ontvangen €40,Ook deze keer weer hartelijk dank aan alle gevers en/of geefsters.
Aukje Koole
Sociëteit voor ouderen
Woensdag 19 december 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.
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JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 9 december
en 16 december

Zondagsschool
Vertrek vanuit de kerkdienst

Maandag 10 december
en 17 december

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Vrijdag 7 en
Zaterdag 8 december

TOK
Rehoboth

Dickens

Vrijdag 14 december

RockSolid
JVR

Kerst
19.32 uur (inloop 19.15 uur)

Zondag 16 december

Reflex

De Heuvel

19.00 uur

ZONDAGSSCHOOL Hervormde Gemeente Pernis

Zoals u in de afgelopen jaren van ons gewend bent, willen wij ook dit jaar bij u langskomen voor
onze jaarlijkse collecte. In de week van 10 december t/m 15 december 2018 valt bij u het
envelopje weer in de brievenbus of op de deurmat.
Wij hopen dat u ons ook dit jaar weer wilt en kunt steunen met uw bijdrage, om zo de activiteiten
van de Zondagsschool en het kinderkoor Timotheüs te ondersteunen.
Wij hopen in dezelfde week weer bij u langs te kunnen komen om de envelop op te halen. Indien u
niet thuis bent en wij de gift niet in ontvangst kunnen nemen kunt u deze ook altijd in de kerk
afgeven.
Uw bijdrage is natuurlijk ook van harte welkom via de bank.
Onze bankgegevens zijn :
NL 08 RABO 0353269352 t.n.v. Zondagsschool Timotheüs, te Pernis
Bij voorbaat dank voor uw steun.
Met een hartelijke groet van,
Zondagsschool Hervormde Gemeente Pernis
Zondagsschoolkoor Timotheüs

OVERIGE MEDEDELINGEN

Inleveren kopij drukwerk Kerst 2018
In verband met de grote hoeveelheid drukwerk t.b.v. de diverse kerstvieringen verzoeken wij u om
uw kopij vroegtijdig bij ons in te leveren, liefst vóór 8 december.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Nies Koopman, Joop Haak en Henk Verhagen
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Iedere maandag
van 9.00 tot 15.00 uur:

Tweede Kans-Winkel
in en om Rehoboth
Kleding, boeken, dvd’s, elektra, meubels en
allerhande spulletjes te koop
Onze ophaaldienst haalt gratis spullen bij u thuis op.
Bel met C. v.d. Berg (8419690) of B. van Dijk (4163319)
Heeft u Douwe Egbertsbonnen? Wij sparen ze!
U kunt ze inleveren bij A. Berkhout-Koole (Uiterdijk 165, 4160563)

Op zaterdag 31 augustus 2019 houden we
weer onze jaarlijkse grote Bazaar
Heeft u spullen die we tijdens de Bazaar kunnen gebruiken voor het Rad van
Fortuin? Nieuw en liefst nog ingepakt? Bel met J. Nieuwpoort (4380288)
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__________________________________________________________________________
Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis
Predikant

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

: vacant

Interim-Predikant: ds. J. van Holten
e-mail
: j.vanholten@pkn.nl

06 448 720 75

Bijstand pastoraat: ds. E. van Rooijen, Noordeloos
0183 51 31 76
e-mail
: vanrooijen1954@hotmail.com
Dinsdag en woensdag in principe tussen 12.30 en 13.00 uur in de consistorie
aanwezig en na telefonische afspraak
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, Uiterdijk 207, 3195 GL 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”

416 41 25
Inlichtingen
: dhr. H.J. Verheij, Ring 225, 3195 XE Pernis
295 01 15
__________________________________________________________________________________
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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