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KERKDIENSTEN

Zondag 27 januari 2019
09.30 uur : Ds. Joh. van Holten

______________ _ _ __

Ouderling van dienst en afkondiging
Dhr. R. van der Leeden

Organist
Dhr. A. Stortenbeker

Commissie van ontvangst: Mevr. C. Vink-van Tielen / Dhr. G. van Hilten
Koster
: Dhr. H.J. Verheij
Kerkauto
: Mevr. C. Vink-van Tielen
Collecten
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Oppasdienst : Anke Keemink
Zondagsschool: Jannette Molendijk
Zondag 3 februari 2019 - Gezamenlijke dienst Eben-Haëzerkerk______________________ _
09.30 uur : Ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool
Ouderling van dienst en afkondiging
Dhr. P. Keemink
Begroeten
Kerkauto
Collecten

Organist
Marco ‘t Hart

: Mevr. G.P. van Kampen-den Arend / Mevr. N. ’t Hart-van Veelen
: Dhr. G. van Hilten, tel. 438 51 33
: 1e: Kerk in Actie (Werelddiaconaat) / 2e: Onderhoud

Oppasdienst : Siska Verheij
Zondagsschool: Petra Sekeris

BIJBELROOSTER

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

27 januari
28 januari
29 januari
30 januari
31 januari
1 februari
2 februari
3 februari
4 februari
5 februari
6 februari
7 februari
8 februari
9 februari

Ester 3:1-11
Ester 3:12-15
Ester 4:1-8
Ester 4:9-17
Ester 5:1-14
Ester 6:1-14
Ester 7:1-8:2
Psalm 82
Jeremia 1:1-10
Jeremia 1:11-19
Jeremia 2:1-13
Jeremia 2:14-22
Jeremia 2:23-29
Jeremia 2:30-37

Haman gooit hoge ogen
Ongeluksgetal
Verscheurd door verdriet
Help!
Uitnodiging
Zelfoverschatting
De rollen omgekeerd
Rechtspraak
Jong en (niet) enthousiast
Kijk-bijbeltekst
Israël gaat vreemd
Waardoor ging het mis?
Aanklacht van God
Wie is je minnaar?
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Meditatie
Zingen dat het een aard heeft.
Bij het voetballen, als er een interlandwedstrijd wordt gespeeld, wordt het Wilhelmus gezongen.
En tijdens de wedstrijd, vooral als het spel verslapt, zijn er de spreekkoren. Zo is het ook bij de
Nijmeegse Vierdaagse. “Ik was zo uitgeput” vertelde een deelnemer, “dat ik het wilde opgeven.
Toen kwam er een groep zingende soldaten voorbij en ineens kreeg ik weer adrenaline in mijn
bloed”. Dat is het geheim van zingen! Je wordt er door geïnspireerd en kunt verder. Je vat moed. Je
krijgt perspectief. Zingen geeft ‘arbeidsvitaminen’.
In 2 Kronieken 20, een onbekend maar prachtig Bijbelverhaal, zie je dat ook. Juda en Jeruzalem
zijn omringd door een geweldige troepenmacht. Ze dreigen finaal onder de voet te worden
gelopen. In opdracht van de Heer spreekt koning Josafat bij hun vertrek naar het front de
manschappen moed in. “Vertrouw op de Heer, uw God, en u zult standhouden.” (vers 20)
Ze stellen zich dan op in de woestijn en zien de vijand in de verte. Ze beseffen dus heel goed wat
er aan de hand is. Ze verdringen het gevaar niet. Toch trekken ze niet ten strijde. Nee, aan de spits
van het leger staan en gaan de zangers. Zingend trekken zij op. Terwijl de Levieten uitbundig de
lof des Heren zingen! ‘Loof de Heer, eeuwig duurt zijn trouw.’ (vers 21)
Dit zingen mist zijn uitwerking niet. Er wordt niet eens gevochten, maar de Heer grijpt in. Juda’s
vijanden raken verward. Ze gaan elkaar te lijf. Er gaat iets mis in hun hersenpan. Rabbijnen denken
aan de inwerking van engelen uit de hemel. In elk geval wordt de strijd op een spiritueel niveau
gevoerd en beslecht.
Als in een droombeeld laat dit verhaal zien dat zingen iets doet. Zingen bewerkt iets in de
goddelijke wereld. Juist als je in de put zit, als de situatie uitzichtloos schijnt, is het goed om Gods
lof te zingen. Waarom? Omdat dit de weg vrijmaakt voor zijn reddend handelen. Zijn bevrijdend
ingrijpen. Zingen is een machtig wapen!
Ik denk ook aan Paulus en Silas in de gevangenis. Ze zijn gegeseld. Zitten met hun voeten in het
blok. Maar ze laten de moed niet zakken. Waar hebben we dit nu aan verdiend. We hebben zo ons
best gedaan. Als er een God bestaat, laat Hij dan....! (Handelingen 16 vers 25)
Nee, te middernacht. Als het aardedonker is, bidden en zingen zij Gods lof. Ze zingen lofpsalmen.
In Psalm 42 (berijmd) stond het vroeger onovertroffen: ‘’k Zal zijn lof, zelfs in den nacht, zingen,
daar ik Hem verwacht, en mijn hart, wat mij moog’ treffen, tot den God mijns levens heffen.’ (vers
5) Ook dit zingen wordt beantwoord. Er volgt een zware aardschok en alle boeien springen los.
Door zingen word je ontzet. Het werkt bevrijdend.
Wat wordt er weinig meer gezongen! Als we in de put zitten gaan we naar de dokter. We krijgen
iets om te kalmeren, pilletjes tegen de spanningen. Antidepressiva. We gaan sporten, naar de
fitness. Dat is niet verkeerd. Of we zetten het op een drinken. Dat is wel minder. Maar de Heer
lofzingen, vooral met de Psalmen, is iets uit Gods apotheek. Ds. A. Kool uit Utrecht prentte zijn
gemeente in: “Psalmzingen is goed voor je hart!” Begin de dag met drie, vier Psalmen. En je wordt
toegerust, van bovenaf, tot de strijd.
Ds. Arien Treuren.
Overgenomen uit: ‘Confessioneel’.
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GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
29 jan.: Mevr. H.J. Blok (Uiterdijk 76, 3195GK).
30 jan.: Mevr. F.D. de Jong-van der Waal (Corneliahof 7, 3195RS).
31 jan.: Mevr. J. Roukema-Grinwis (Sonneburgh) en Mevr. T. den Ouden-van den Berg
(Corneliahof 26, 3195RS).
5 febr.: Dhr. L. Faasse (Schout Eeuwoutstr. 40, 3195 VZ).
6 febr.: Mevr. M. Wilbers-Schouten (Pastoriedijk 165, 3195HB).
7 febr.: Mevr. L. van der Spek-Koert (Burg. Beyenstr. 25, 3195RA ) en dhr. B. de Man
(Burg. Beyenstr. 65, 3195RB).
Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst en een gezegend nieuw levensjaar!
U bent mijn schuilplaats, Heer.
U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied.
Telkens als ik eenzaam ben, steun ik op U.
Ik vertrouw op u.
Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer.
ELB 230
Bloemen
Op 13 januari gingen de bloemen als groet van beide gemeentes naar:
het echtpaar Anneke en Hans van Bokkem en
mevrouw Nel Pons-Dijkshoorn, Ring 73.
Op 20 januari gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:
mevrouw Jopie Jansen-van Bennekum, Burg. van Esstraat 171 en
mevrouw C. Ketting-Verheij, Het Havenlicht, Velsenaerstraat 4.
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

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
Zorgcentrum Hooge Werf
Mevr. A. Boontjes-de Weerd, kamer 301
’t Wiel 2, 3191 BJ Poortugaal
Dhr. S. Moret, kamer 302
Fam. Van der Steen-Nieuwschepen, kamer 312
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!
Wij gedenken (1)
Op 6 januari 2019 is in de leeftijd van 84 jaar overleden ons gemeentelid mevr. N.L van ’t Sant.
Zij woonde Velsenaerstraat 4. Vrijdag 11 januari heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Alg.
Begraafplaats te Pernis. Wilt u haar familie en allen die rouw dragen om dit verlies, gedenken in
uw voorbede.
Arie den Ouden
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Wij gedenken (2)
Op 14 januari 2019 is op de leeftijd van 86 jaar overleden ons gemeentelid de heer Jan Arij
Molendijk Hij woonde in “Het Havenlicht”, Velsenaerstraat 4. Zaterdag 19 januari is er op de
Algemene Begraafplaats te Pernis een herdenkingsbijeenkomst geweest. Vervolgens heeft de
crematie in stilte plaatsgevonden. Wilt u zijn kinderen, kleinkinderen, verdere familie en allen die
rouw dragen om dit verlies, gedenken in uw voorbede.
Wij leven mee
De heer H. Keemink ligt in het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De situatie is zorgelijk. Wilt u
hem en zijn familie gedenken in uw voorbede.
Wij denken ook aan de zieken thuis en in de zorgcentra. Uw voorbede wordt gevraagd voor allen
die in moeilijke omstandigheden verkeren.
Roemenië
Op het moment dat wij dit bericht schrijven zijn Bas en Ron alweer een aantal dagen actief in
Roemenië. De eerste berichten zijn goed. Ze hebben een voorspoedige reis gehad en hebben in de
nacht van maandag op dinsdag overnacht bij ds. en mevrouw Istvan Thuroczy waar ze weer
gastvrij zijn onthaald. Woensdag zijn de eerste bezoeken afgelegd en pakketten afgeleverd. U kunt
alles lezen op de website van de kerk. Op het moment dat u dit leest zijn ze, als alles goed gegaan
is, weer veilig thuis. Het is altijd weer een hele onderneming maar mooi om te zien dat we als
gezamenlijke kerken in Pernis op deze wijze voor de minder bedeelden in Roemenië wat kunnen
betekenen.
Leen Meijboom
Bijbelkring
Op donderdag 24 januari 2019 begint de Bijbelkring in de consistorie om 20.00 uur.
Wij gaan verder lezen in het boek Jona.
Interkerkelijke Gebedskring
De gebedskring komt bijeen in de consistorie op vrijdagavond 25 januari.
Aanvang 19.30 uur, einde 20.30 uur.
Weet u meer dan welkom.
Bas Ruizeveld de Winter

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
KERKELIJKE ADMINISTRATIE

Binnen onze gemeente is verhuisd:
- De heer W.A. van Gemeren, Pastoriedijk 2, naar Velsenaerstraat 22.
Gedenkplek in de kerk voor overledenen gedurende het kerkelijk jaar
Tijdens de gemeenteavond van 17 oktober jl. is tijdens de rondvraag de vraag gesteld of het
mogelijk was om bovenstaande te realiseren. Hierbij de vraag aan u hoe u daarover denkt en in
welke vorm en op welke plek in de kerk dit gerealiseerd kan worden.
Graag uw mening (wel of niet) of idee over vormgeving en locatie doorgeven.
Arie den Ouden
Mobielnr. 06 13 97 50 63 / e-mail ouden_den_arie@hotmail.com.
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KERKENRAADSVERGADERING

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op woensdag 14 november 2018.
Welkom en opening
Preses ouderling L. Meijboom heet een ieder van harte welkom en in het bijzonder interim
predikant ds. Joh. van Holten. Ouderling kerkrentmeester A. den Ouden verzorgt de opening en
leest 1 Corinthe 3: 10–15 en een bijbehorend stukje uit een dagboek van ds. Troost, waarna uit het
liedboek voor de kerken Gezang 321: 1 en 3 gezongen wordt. Daarna gaat hij voor in gebed.
Notulen en besluitenlijst
De notulen van de kerkenraadsvergadering van 18 september 2018 worden behandeld en na enkele
kleine opmerkingen vastgesteld onder dankzegging aan de notulist.
Correspondentie
De correspondentie wordt conform het voorstel van het moderamen behandeld.
Financiën
 Er is in klein verband een bijeenkomst geweest met de Rabobank. Een vervolgoverleg staat
gepland met het gehele college van kerkrentmeesters eind november. Het idee is om een
contract aan te gaan met de Rabobank voor “Beheerd Beleggen”. Een terugkoppeling van het
overleg wordt gedaan aan de kerkenraad.
 De conceptbegroting 2019 van het College van Kerkrentmeesters is gemaakt en zal op de
eerstvolgende moderamen- en kerkenraadsvergadering behandeld worden.
Voortgang werkzaamheden interim predikant Joh. van Holten
Ds. Joh. van Holten doet verslag: hij heeft al gesproken met een aantal gemeenteleden en gaat ook
alle kerkenraadsleden bezoeken. Hij geeft de ambtsdragers mee om zich bewust te zijn van het
ambt.
Gemeenteavond 17 oktober 2018
De gesprekken op de gemeenteavond hebben geleid tot een zinvolle inbreng. Aangaande het
Beleidsplan wordt nagedacht hoe dit vorm gegeven kan worden. Gedacht wordt aan een groep van
zeven tot tien mensen om een eerste aanzet te geven.
Notulen gezamenlijk moderamen overleg
Op 5 november heeft er een vergadering plaatsgevonden met het bestuur van de Baptisten
Gemeente en de moderamina van de Eben-Haëzerkerk en de Hervormde Gemeente.
Nu de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie is opgeheven zullen administratie en beheer van de
gezamenlijke gelden worden ondergebracht bij de Hervormde Gemeente. Jaarlijks zal er
verantwoording plaatsvinden aan de gezamenlijke kerken. De kosten voor de MeeZingKerst
worden hiervan betaald alsmede van de Vliegende Speeldoos, voor deze activiteiten wordt subsidie
aangevraagd.
De Kerkennacht wordt in 2019 nieuw leven ingeblazen.
Mededelingen
Moderamen
 Het preekrooster 2019 wordt besproken en vastgesteld onder dankzegging aan ouderling L.
Meijboom.
 Het vergaderrooster 2019 wordt besproken en vastgesteld onder dankzegging aan diaken R.
van der Leeden.
 Het collecterooster 2019 wordt besproken en vastgesteld onder dankzegging aan diaken R. van
der Leeden.
6

Pastoraal overleg
Op 24 oktober heeft het pastorale team overleg gehad. Op 14 november heeft de bijeenkomst
plaatsgevonden met de contactpersonen. Er zijn elf vacatures voor contactpersoon. De kerstkaart
wordt dit jaar niet door de contactpersonen rondgebracht maar in de kersteditie van Kerkklanken
gevoegd. Vanwege het grote aantal vacatures is hiertoe besloten.
Diaconie
 In het kader van een maaltijdproject door de drie kerken wordt er een maaltijd georganiseerd
op 21 december a.s. in De Bonte Koe. Aan de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd, de kosten worden door de gezamenlijke diaconieën gedragen.
 De boodschappenactie vindt plaats op 11 en 18 november. Er worden 65 pakketten
samengesteld.
 Voor de kerstattenties, voor ouderen en langdurig zieken, zijn 150 pakketten samengesteld.
 De opbrengst van de collecte tijdens de Viering van het Heilig Avondmaal op 2 december a.s.
is bestemd voor Mercy Ships. De viering van het Heilig Avondmaal in Het Havenlicht vindt
plaats op 7 december 2018.
 De voorbereidingen voor de Roemeniëreis zijn van start gegaan, inpakken is op 9 en 10 januari
2019, de bus wordt de 12e geladen en de reis vangt aan op zondag de 13e direct na de dienst.
 Vanuit de Voedselbank is gevraagd of er een krat in de kerk gezet mag worden, dit is akkoord
en er komt een stukje in Kerkklanken.
College van kerkrentmeesters
 De pastorie wordt op 6 december a.s. opgeleverd.
 De kopieerapparatuur moet vervangen worden. Het College van Kerkrentmeesters wil één
nieuw apparaat aanschaffen, de Kerkenraad gaat akkoord.
 De Bazaarcommissie valt onder het College van Kerkrentmeesters. Eén of meerdere ouderlingkerkrentmeesters hebben altijd zitting in de commissie als voorzitter, secretaris of
penningmeester. Op het ogenblik is dhr. J.H. Koole voorzitter. De vertegenwoordigers van de
kerkrentmeesters, mevr. A. Pons en dhr. A. den Ouden, hebben aangegeven te stoppen na vele
jaren zitting gehad te hebben. Ouderling kerkrentmeester dhr. J. Sekeris zal toetreden.
 Op het orgelrooster 2019 staat dhr. Cor de Haan uit Strijen voor vier diensten ingeroosterd.
 Vijf personen gaan een reanimatiecursus volgen.
 Op de gemeenteavond is gevraagd om een herdenkingshoek. Hiervoor komt een stukje in
Kerkklanken. Bij voldoende belangstelling zal dit gerealiseerd worden.
Rondom de kerkdiensten
 Ouderling-kerkrentmeester A. den Ouden en ouderling L. Meijboom hebben een gesprek gehad
met de leiding van de kindernevendienst. Voorlopig zal er elke week kindernevendienst zijn,
maar het kindermoment zal worden ingevuld door de voorganger, die een kort praatje zal
houden met de kinderen. De leiding van de kindernevendienst geeft een lied op, afgestemd op
het thema van de kindernevendienst.
 In de dienst op de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar gaat ds. J. Holtslag voor. Het
herdenken zal vóór de preek gedaan worden.
 Het kinderkerstfeest zal geleid worden door Ouderling L. Meijboom. De leiding van de
kindernevendienst verzorgt een verhaal in de dienst. Na de dienst wordt het geboortekaartje
van Jezus uitgereikt.
Evangelisatie
Op kerstavond vindt de MeeZingKerst plaats in De Bonte Koe. Ds. A. Stellingwerf houdt de
overdenking. Muzikale medewerking wordt verleend door o.a. O.B.K. en Kinderkoor Timotheüs.
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Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking
De ZWO commissie is door omstandigheden tijdelijk minder actief. De kerkenraad vraagt de
commissie om in januari bijeen te komen om te praten over de toekomst.
Overigen
 Gemeld wordt dat er nog geen team is vanuit de kerkenraad voor de bijbelquiz.
 In het nieuwe jaar worden weer kartonnen bekertjes gebruikt bij het koffie / thee drinken na de
dienst. Bij condoleances zullen wel de kopjes gebruikt worden.
Sluiting
Preses ouderling L. Meijboom dankt de vergadering hartelijk voor de inbreng. Hij gaat voor in
dankgebed en sluit de vergadering met een wel thuis om 22.05 uur.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Kosters
Het team van kosters bestaande uit Henk Verheij, Cees Vogel en Cor Zwart zou graag nog een
collega-koster verwelkomen.
Mochten er gemeenteleden zijn, die deze groep willen versterken, hij of zij is van harte welkom.
De kosters geven u gaarne inlichtingen over de gang van zaken.
Namens het college van kerkrentmeesters,
Joop Hollaar, secretaris.
Oudejaarscollecte
Hierbij melden wij u dat de oudejaarscollecte welke onlangs is gehouden € 3.418,67 heeft
opgebracht. Deze opbrengst van deze collecte, inclusief voor- en nagekomen giften via de
bankrekeningen en via mw. A Pons.
Wij vinden dit een mooi resultaat. Een bijzonder woord van dank aan alle medewerk(st)ers voor
het verzorgen, op welke manier dan ook, van deze collecte. Wij zijn ons ervan bewust dat zonder
uw hulp een actie zoals deze niet gehouden kan worden.
Uiteraard danken wij de gevers wij voor hun offervaardigheid. Met de opbrengst van deze collecte
als start voor dit jaar zien wij als college het jaar 2019 met vertrouwen tegemoet.
Namens het college van Kerkrentmeesters,
de penningmeester, J. Sekeris
Begrotingen Diaconie en Kerkrentmeesters 2019
Evenals vorige jaren worden de begrotingen van Diaconie en Kerkrentmeesters, welke onlangs
voorlopig zijn vastgesteld, gezamenlijk gepresenteerd. Deze begrotingen, welke een beknopte
samenvatting van de originele zijn, treft u hieronder aan. Na de ter inzage legging vindt definitieve
vaststelling plaats.
Er is ten opzichte van het verleden e.e.a. gewijzigd in de begrotingsopbouw. Met ingang van 2019
zijn de kerken bij het opmaken van de begroting verplicht de landelijke richtlijnen van de P.K.N. te
volgen en ook het voorgeschreven begrotingsmodel te hanteren. Daar waar in het verleden binnen
de begroting van het college van Kerkrentmeesters alle begrotingsafdelingen los werden
opgenomen en in de geconsolideerde begroting werden samengevoegd zijn nu diverse
componenten geïntegreerd.
Zo zijn o.a. de voormalige begrotingen van Rehoboth en Kerkklanken nu opgenomen in
onderstaande exploitatiebegroting van college van Kerkrentmeesters.
Gemeenteleden welke geïnteresseerd zijn in de gehele begroting en deze willen inzien kunnen dit
in de week van 25 februari. Op o.a. deze dag kunnen ze worden ingezien van 10.00 uur tot 10.30
uur in de consistorie. Ook kunt u hiertoe contact opnemen met de betreffende penningmeester.
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Begroting 2019 Diaconie
Baten
Rentebaten en dividenden

€

Bijdrage levend geld

€

Door te zenden collecten en
bijdrage derden
Totaal

€

€

Lasten
7.608 Kerkdiensten, catechese en
overige kerkelijke
activiteiten
6.450 Verplichtingen en bijdragen
inzake andere organen
Kosten beheer en
administratie
Diaconaal werk plaatselijk
2.075 Diaconaal werk regionaal,
provinciaal en landelijk
Diaconaal werk wereldwijd
16.133 Totaal

€

1.454

€

1.256

€

2.475

€
€

4.873
3.275

€

3.275

€

16.133

€
€
€
€
€

36.800
4.700
71.500
2.800
5.850

€
€

10.400
7.300

€

700

€

140.050

Begroting 2019 College van Kerkrentmeesters
Baten
Baten onroerende zaken
Rentebaten en dividenden
Opbrengsten kassen/fondsen
Bijdrage levend geld

€
€
€
€

Saldo tekort

€

Totaal

€

Lasten
Lasten kerkelijke gebouwen
Afschrijvingen
Pastoraat
Kerkdiensten, catechese etc.
Verplichtingen en bijdragen
inzake andere organen
Salarissen
Kosten beheer en
administratie en archief
32.114 Rente/bankkosten
4.000
16.600
3.000
84.336

140.050 Totaal

Het tekort ad € 32.114 zal worden onttrokken aan het vermogen van de kerk.
Namens de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters,
De penningmeesters,
R. van der Leeden en J. Sekeris.

DIACONIE

Kerkradio uitzending
Donderdagavond 31 januari tussen 19.00 en 20.00 uur is er een kerkradio uitzending.
Muziek van Johannes de Heer, psalmen en gezangen worden afgewisseld door gedichten.
U kunt ons beluisteren via het geluidskanaal van de - Hervormde Kerk -.
De uitzending is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl.
Tijdens de uitzending kunt u bellen met 06-29217072.
Teun en Rien Roobol.
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Collecte zondag 3 februari, zondag van het werelddiaconaat
Op de eerste zondag van februari word er in de kerken gecollecteerd voor het werelddiaconale
werk van Kerk in Actie.
Dit jaar is de collecte bestemd voor noodhulp en rampenpreventie in Bangladesh.
Bangladesh is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Het licht in ’s werelds grootste
Rivierdelta waar onder meer de rivieren de Ganges en de Brahmaputra in de zee uitmonden. Deze
rivieren ontspringen in het Himalayagebergte. Ze overstromen vaak in de zomer, de tijd van de
natte moesson. Deze overstromingen zorgen voor een laagje vruchtbare modder waardoor
gewassen het volgend seizoen goed groeien.
In dit dichtbevolkte land kommen natuurrampen regelmatig voor. Stormen en overstromingen zijn
niet te voorkomen, maar mensen kunnen zich hier wel op voorbereiden. Bij een ramp is het
belangrijk te weten wat je moet doen: waar je kunt schuilen en bij wie je terecht kan voor hulp.
Daarom werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het internationale kerkelijk
noodhulpnetwerk ACT (Action by Churches Together} om de lokale partnerkerken en
–
organisaties te versterken. Dan zijn zij beter in staat rampen het hoofd te bieden. Samen met onze
lokale partner organisaties bieden wij ook directe noodhulp na rampen. Zo raasde op 21 mei 2016
cycloon Roanu over de kustprovincies in het zuiden van Bangladesh. Dankzij het
waarschuwingssysteem van de overheid konden 500.000 mensen op tijd in veiligheid komen, maar
de materiële schade was groot. Direct na de ramp in 2016 bezochten medewerkers het getroffen
gebied. Zij inventariseerden wat er nodig is, zodat de bevolking weer in hun levensonderhoud kan
voorzien. De armste gezinnen krijgen bovendien contant geld om tot de volgende oogst voldoende
voedsel te kunnen kopen.
Wat kunnen de Bengaalse organisaties met uw bijdrage doen?
Partnerorganisaties in Bangladesh bieden noodhulp na overstromingen en helpen mensen die
getroffen zijn om hun leven weer op te bouwen. Steun dit werk van Kerk in Actie, zodat mensen
veilig kunnen wonen in de vruchtbare, maar kwetsbare deltaregio.
In de gezamenlijke dienst van 3 februari collecteren wij voor dit werk. Van harte aanbevolen.
De diaconie.
Opbrengst Diaconiecollectes december 2018
2 december
€ 109,32
2 december
€ 232,10 viering Heilig Avondmaal
7 december
€ 94,85 viering Heilig Avondmaal in H et Havenlicht
16 december € 214,70
23 december € 146,64
25 december € 212,02
30 december € 605,40 (incl. een gift ad €490,00)
Totaal
€1.615,03
Giften
via dhr. B. Koert voor Roemenië €102,65
via diaken T. van der Kuil € 10,00 + €4,00 voor de kerstattenties
via diaken R. van der Leeden € 10,00 + € 5,00 voor de kerstattenties
via diaken W. de Ronde € 10,00 voor de kerstattenties
via diaken H. van der Stoep € 50,00 voor de kerktelefoon
via diaken H. van der Stoep € 5,00 voor de kerstattenties
via dhr. B. Koert € 50,00 voor Roemenië
via ouderling-kerkrentmeester J. Sekeris € 20,00 voor de kerstattenties
via diaken A. Keemink € 10,00 voor de kerstattenties
via diaken W. de Ronde € 20,00 voor Roemenië
via diaken R. van der Leeden € 60,00 voor Roemenië
via dhr. B. Koert € 154,45 voor Roemenië
via diaken R. van der Leeden € 55,00 voor Roemenië
Hartelijk dank voor de gulle gaven!
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HERVORMDE VROUWENDIENST

Sociëteit voor ouderen
Woensdag 6 februari 2019 houden we weer onze ouderenmiddag in de JVR, ingang Burg. van
Esstraat 46. Aanvang 14.00 uur.
Voor contact Carola Vink 010-4168978, Riet Hollaar 010-4385046 of Rineke de Snayer 0104164844.
Allemaal hartelijk welkom namens de leidsters.
OPROEP VOOR KLAVERJASSERS

De ouderensoos is op zoek naar heren/dames die het leuk vinden om 1x per 2 weken of
1x per maand te komen klaverjassen.
De ouderensoos bestaat uit ongeveer 25 leden, er wordt gesjoeld, domino, rummikub en triominos
gespeeld en we hebben een tafel met klaverjassers, waar wij graag nog wat extra mensen bij
zouden willen zien.
BENT U MISSCHIEN DEGENE die af en toe eens zou willen klaverjassen?
Natuurlijk bent u ook van harte welkom aan één van de andere tafels.
Voor informatie kunt u contact opnemen met één van onze leidsters.
Wij hopen graag iets van u te horen,
Een hartelijke groet van,
Riet, Rineke en Carola

JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 27 januari
en 3 februari

Zondagsschool
Vertrek vanuit de kerkdienst (3 feb. Eben-Haëzerkerk)

Maandag 28 januari
en 4 februari

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Vrijdag 1 februari

RockSolid
JVR

Groep 8
19.32 uur (inloop 19.15 uur)

Zondag 3 februari

Reflex

De Heuvel

19.00 uur

OVERIGE MEDEDELINGEN

*** Bedankjes ***
Er vielen dit jaar weer vele kerstkaarten bij mij op de mat.
Ik vind het geweldig dat u zo aan mij denkt .
Bij deze wil ik u allemaal bedanken en u ook een gelukkig nieuwjaar wensen.
Groeten van Richard Roobol.
***
Ton wil u allen hartelijk bedanken voor de mooie kerst en nieuwjaarskaarten die hij mocht
ontvangen en tevens wensen we ieder een goed 2019 toe.
Han den Uijl
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***
Bedankt voor de belangstelling en voor de bloemen.
Mevr. Sijtsma
***
Voor de vele kaarten en andere blijken van medeleven na het overlijden van mijn zoon Andy van
Opstal wil ik u hartelijk danken. Het was en is mij tot grote steun.
Jannie van Opstal-Stougie
Haken en breien
Elke maandagmorgen in Rehoboth is een gezellige en enthousiaste groep dames aan het breien en
haken voor Roemenië. Nog nooit gedaan of misschien verleerd?
Geen probleem, er is hulp genoeg!!!
Iedere maandag staat vanaf 10 uur de koffie/thee klaar.
Kom eens vrijblijvend kijken.
Van harte welkom!!!!

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, G.A. Soetemanweg 55D, 3195 TC 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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