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KERKDIENSTEN

Zondag 10 februari 2019
09.30 uur : Ds. J.A. Berkheij te Woerden

______________ _ _ _

Ouderling van dienst en afkondiging
Dhr. J. Sekeris

Organist
Dhr. W.A. Ketting

Commissie van ontvangst: Mevr. N. van der Stoep-van Dijk / Mevr. A.S. Keemink
Koster
: Dhr. G.C. Vogel
Kerkauto
: Dhr. L. Lodder, tel. 438 57 63
Collecten
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Oppasdienst : Aukje Koole
Zondagsschool: Siska Verheij
Zondag 17 februari 2019
09.30 uur : Dhr. J. Bos te Rotterdam-Zuid

______________________

Ouderling van dienst en afkondiging
Dhr. L. Meijboom

Organist
Dhr. A. den Ouden

Commissie van ontvangst: Mw C. Ruizeveld de Winter-van den Vrijhoef/Mw A. Koole-de Blaauw
Koster
: Dhr. G.C. Vogel
Kerkauto
: Dhr. P. Pons, tel. 438 53 85
Collecten
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Oppasdienst : Hanneke Verschoor
Zondagsschool: Jannette Molendijk
Zondag 24 februari 2019
______________ _ _ _
09.30 uur : Dhr. A.P. Berkhout te Ridderkerk - Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ouderling van dienst en afkondiging
Dhr. R. van der Leeden

Organist
Dhr. W.A. Ketting

Commissie van ontvangst: Mevr. T. van der Steen-den Ouden / Mevr. A. Vogel-de Bruin
Koster
: Dhr. G.C. Vogel
Kerkauto
: Dhr. H. Verhagen, tel. 416 32 05
Collecten
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Oppasdienst : Connie Ruizeveld de Winter
Zondagsschool: Petra de Bruin
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BIJBELROOSTER

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

10 februari
11 februari
12 februari
13 februari
14 februari
15 februari
16 februari
17 februari
18 februari
19 februari
20 februari
21 februari
22 februari
23 februari
24 februari
25 februari
26 februari
27 februari
28 februari
1 maart
2 maart

Lucas 5:1-11
Lucas 5:12-16
Lucas 5:17-26
Lucas 5:27-39
Psalm 36
Jeremia 3:1-11
Jeremia 3:12-21
Jeremia 3:22-4:2
Jeremia 4:3-18
Jeremia 4:19-31
Jeremia 5:1-14
Jeremia 5:15-31
Psalm 137
Ester 8:3-17
Ester 9:1-15
Ester 9:16-23
Ester 9:24-28
Ester 9:29-10:3
Psalm 94
Lucas 6:1-11
Lucas 6:12-26

Goede vangst
Aangeraakt
Hoera, vergeving!
Oud en nieuw
Kostbare liefde
Dubbelhartig
Oproep
Bekering
Slechtnieuwsgesprek
Weeën
Overspel
De oorzaak van de ellende
Aan de rivieren van Babel
Onherroepelijk?
Zelfverdediging
Verlenging
Feestvreugde
Volksvertegenwoordiger
De HEER is trouw
Sabbats(on)rust
In de leer bij Jezus

Meditatie
Alleen met God.
‘Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van Hem blijf ik alles verwachten.
Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen.
Bij God is mijn redding en eer, mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.
Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijde, open voor hem uw hart,
God is onze schuilplaats.’ (Psalm 62:6-9)
‘Toen ging Hij de berg op om er in afzondering te bidden.’ (Matteüs 14:23)
God nam Abraham en Mozes mee een berg op. Vanuit de hoogte hadden zij niet alleen beter zicht
op het beloofde land, ze zagen alles ook in een ruimer, groter perspectief.
Je kunt ook zelf een berg opgaan. Dat heeft Jezus tijdens Zijn leven op aarde letterlijk heel veel
gedaan (zie Matteüs 14:23, Marcus 6:46, Lucas 9:28). Waarom deed Hij dat?
De Bijbel vertelt dat Hij de bergen introk om te bidden. In de bergen is het stil. Vanaf de bergen
heb je ook een prachtig uitzicht. Je geniet van de natuur, van de grootheid van Gods schepping. Op
een berg wordt een mens klein en God groot.
Jezus zocht op zo’n berg de intimiteit met God. Juist daar vond Hij Hem. Juist daar sprak Hij met
God. In de stilte en omringd door de grootheid van Gods schepping zocht Hij Gods aangezicht.
God laat zich overal vinden. Maar er zijn veel omstandigheden, situaties die dat in de weg staan.
Neem nou de drukte van het leven van alledag. Ook voor Jezus was het vaak veel te druk.
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Regelmatig moest Hij zich van de massa losmaken en trok Hij zich terug in de bergen om met Zijn
Vader te praten. Alleen zo kon Hij de opdracht van Zijn Vader vervullen. Jezus’ leven was
geworteld in het luisteren naar de Vader.
Bergen zijn er in Nederland niet. Maar wel genoeg plaatsen waar het stil is. Genoeg plekken waar
de natuur spreekt van de grootheid van God. Het is goed om ons van tijd tot tijd terug te trekken.
Een wandeling te maken. Of juist een pas op de plaats. Je los te maken van je werk. Niet in de
agenda kijken. De telefoon stil en de computer uit.
Gods aangezicht zoeken. Dat kan overal. Thuis, in de kerk, in de natuur.

TIP:
Een vaste plek en een vast tijdstip
om te bidden heeft grote voordelen.
Het schiet er anders snel bij in.

Overgenomen uit ‘Geloof dat maar’. Door ds. Arie
van der Veer.

GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
10 febr.: Dhr. S. Moret (Havenlicht, kamer 302).
11 febr.: Mevr. K. Vermaat-Koert (Cremerstr. 157, 3195VA) en Mevr. M. van Hengel,
Velsenaerstr. 32, 3195 RP)
13 febr.: Dhr. W.A. van Gemeren (Velsenaerstr. 22, 3195RP) en Dhr. C. van den Berg
(Murraystr. 80, 3195VL).
15 febr.: Mevr. A.A. Berghout-van der Stelt (Uiterdijk 213, 3195GL).
17 febr.: Mevr. A. Lodder-Lagendijk (Ring 585, 3195XM).
18 febr.: Mevr. N.J. Molendijk-van der Schee (Smallandstr. 60, 3195AS) en
Dhr. A.J. Molendijk (Deijffelbroekseweg 25, 3195GM).
19 febr.: Dhr. B. Kruidenier (Ring 95, 3195XC).
20 febr.: Mevr. C. Ketting-Verheij ((Havenlicht, kamer 312).
21 febr.: Mevr. A. Sekeris-Molendijk (G.A. Soetemanweg 51E, 3195TC) en
Mevr. C. Bijnagte-Nieuwpoort (Ring 93, 3195XC).
22 febr.: Dhr. J.L. de Jong Sr. (Corneliahof 7, 3195RS) en dhr. B. van Dijk (Murraystr. 7,
3195VE).
23 febr.: Mevr. M.A. Koert-Zonneveld (Leendert Braatpad 11, 3195BH) en Dhr. F. Baumler
(Uiterdijk 209, 3195GL)..
24 febr.: Mevr. A.E. Beijer-Bijl (Burg. van Esstr. 220, 3195AK).
26 febr.: Dhr. S. Bastemeijer (Vrijlandtstr. 90, 3195VW).
27 febr.: Dhr. A. Buitendijk (Vrijlandtstr. 104, 3195VW).
Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst en een gezegend nieuw levensjaar!
‘O Vader, dat uw liefd’ ons blijk’,
o Zoon, maak ons uw beeld gelijk,
o Geest, zend uwe troost ons neer,
Drie-enig God, U zij al de eer!’
Gez. 383:6
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Bloemen
Op 27 januari gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:
mevr. A. Sekeris-Molendijk, G.A. Soetemanweg 51e, zij is thuisgekomen vanuit Sonneburgh en
de heer C.A. Berkelaar, Uiterdijk 68.
De bloemen gingen op 3 februari als groet van beide gemeentes naar:
mevrouw Toos v.d. Kemp en
de heer Fred Bruinse, Burg. van Esstraat 232.
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
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
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.
Het zijn gedenkwaardige tijden in de gemeente. In één week tijd hebben we vier keer afscheid
moeten nemen van een gemeentelid.
Zaterdag 26 januari werd er een afscheidsplechtigheid gehouden in Baptistengemeentecentrum
“De Heuvel” voor mevrouw Henderika Leonarda Antonia Karelina de Jongh – van Os, overleden
op 21 januari 2019.
Op dinsdag 29 januari werd er een afscheidsdienst gehouden in de Hervormde kerk voor de heer
Huibrecht Keemink, overleden op 23 januari 2019.
Op donderdag 31 januari werd er een afscheidsplechtigheid gehouden in de Hervormde kerk voor
mevrouw Irena Petronella de Man-van Hengel, overleden op 26 januari 2019.
Op zaterdag 2 februari werd er een herdenkingsdienst gehouden in de Hervormde kerk voor
mevrouw Bastiaantje Johanna den Ouden – Koudijzer, overleden op 27 januari 2019.
Van twee overledenen staat in deze editie van Kerkklanken een In Memoriam.
Van mevrouw Den Ouden zal het In Memoriam in de volgende kerkklanken geplaatst worden. Wij
gedenken de overledenen en wensen de betrokken families veel kracht en sterkte en bovenal Gods
nabijheid toe.
Wij leven mee.
We zijn blij en dankbaar met mevrouw A. Sekeris-Molendijk, G.A. Soetemanweg 51e, dat zij na
een lange revalidatieperiode in Sonneburgh weer thuis mocht komen. Het is fijn om na zo’n lange
tijd weer in je eigen huis te zijn.
De heer Fred Bruinse, Burg. Van Esstraat 232, heeft een nieuwe heup gekregen. Wij wensen hem
een spoedig herstel en een goede revalidatieperiode toe. Onze gedachten zijn ook bij alle zieken
thuis en hen die in de verpleeghuizen worden verzorgd. Wij bevelen hen van harte in uw voorbede
aan.
Leen Meijboom
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In Memoriam Huibrecht Keemink
Op 23 januari jl. overleed Huibrecht Keemink, G.A. Soetemanweg 38A, in de leeftijd van 90 jaar.
Het opschrift boven de rouwkaart is: Psalm 31:16 ‘Mijn tijden zijn in Uw hand.’ Dat typeert Huib
Keemink bijzonder als de man die zoekt naar de achterliggende lijnen en sporen van de
leefomstandigheden. Het willen begrijpen van het grote tijdsplan van God: motief en geestelijk
model achter heel de menselijke geschiedenis. Het maakte hem leergierig en nieuwsgierig naar de
achtergronden van gebeurtenissen. Het wonder van de tijd beleefde hij negen jaar geleden op een
onvergetelijke kerstmorgen in de kerk toen hij door een hartstilstand even uit de tijd en dit leven
weg was en met de hulp van drie mensen uit de kerk, door hem als engelen aangeduid, middels
reanimatie weer tot leven gewekt werd. Een toegift van negen jaar is het geworden waarin er veel
nagedacht is over de tijd. In de afscheidsdienst stonden we dan ook stil bij dezelfde zoektocht die
de Prediker maakt om de achtergrond van de tijd te peilen.
Zoeken naar de diepere betekenis van ons leven en de gebeurtenissen die daarin niet naar toeval of
noodlot gebeuren. Het is een sonderen naar de grote zinvraag van ons leven: het grote waarom. De
ontdekking dat we niet om onszelf leven alleen. God geeft de tijd tegen de achtergrond van de
eeuwigheid. In zijn lange leven werden diverse tijdslijnen en -sporen getrokken die alle naar Gods
hand wezen. Het maakte hem tot een bewust levend man die juist door het gevonden motief buiten
het eigen ik een fijn, innemend en hulpvaardig karakter ontwikkelde. Met groot doorzettingsvermogen bereikte hij de positie van jarenlang leraarschap techniek op De Vaan, begeleidde hij
cursussen en gaf persoonlijk bijlessen. Hij zette daarbij zijn grote kennis volledig in. Ook op
bestuurlijk niveau gaf hij zijn kracht in het Pernisser schoolbestuur. Een man met grote correctheid
en acceptatievermogen. Positieve trekken die hij ontleende aan het besef te leven uit de hand van
God. De laatste negen jaar werd dat besef steeds sterker en bepaalde het de geest in het gezin en
ten aanzien van de velen die de familie Keemink omringden. Zijn levenswijsheid straalde een
kracht uit die telkens getuigde van de eeuw die God in het hart van de mens gelegd heeft: bron van
vreugde, van betekenis en doel van het bestaan. We zien in dankbaarheid terug op fijne jaren als
geschonken zegeningen. Terug te brengen in diezelfde schenkende hand is nu de weg die we
hebben te gaan. Hoe moeilijk dan ook en naar het menselijke onmogelijk is er toch de troost in dit
besef en wijsheid. Het leven van Huib Keemink wijst daarheen de weg. We wensen mevrouw
Keemink, de kinderen en kleinkinderen alle sterkte en troost toe die uit de gedachtenis spreekt. We
bevelen hen in de hand van God, waarin al onze tijden zijn.
Ds. E. van Rooijen.
In Memoriam Irene de Man-van Hengel
Op zaterdag 26 januari is in de leeftijd van 73 jaar overleden ons gemeentelid Irena Petronella
(Irene) de Man-van Hengel. Zij woonde tot het laatst samen met haar man aan de Burgemeester
Beyenstraat 65.
Irene wordt herinnerd als een lieve zorgzame, vastberaden echtgenote , moeder en oma, die
ondanks haar handicap, niet voor zichzelf leefde. Zij had als levensmotto: geen bezittingen en geld,
maar vrienden bepalen het leven. Irene had een groot sociaal leven. Op haar scootmobiel ging zij
erop uit, naar de winkels, naar het zangkoor, naar de breiclub. Overal waar zij kwam maakte ze een
praatje en gaf gewild en ongewild advies. In de buurt keek zij om naar mensen die dat nodig
hadden.
Ondanks tegenslagen, pijn en lichamelijke beperkingen hield zij de regie over haar leven zo veel
mogelijk in eigen hand en stond zij midden in het leven.
Onverwachts, nadat haar man net thuis was, is Irene op die bewuste zaterdagmiddag overleden.
Het gezin laat zij achter met de woorden: ik heb een mooi leven gehad met heel veel liefde, het is
goed zo.
Op 31 januari hebben wij afscheid mogen nemen in de Hervormde Kerk, met medewerking van
het Ouderenkoor. Alle liederen op de liturgie zijn eerder door Irene opgegeven. Tijdens de
plechtigheid hebben wij stil gestaan bij enkele verzen uit Psalm 23 “De Heer is mijn Herder”.
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Hij leidt ons op onze levensweg, die vaak gevaarlijk en eenzaam is, naar de poorten van het
Nieuwe Jeruzalem. Waar wij thuis mogen komen in het Huis van de Heer.
Aansluitend hebben wij het lichaam van Irene, op de Algemene Begraafplaats, neergelegd in de
schoot van de aarde, zoals ook een zaad gezaaid wordt tot de oogst.
Gedenken wij in onze voorbede haar man, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie.
Bas Ruizeveld de Winter
Bijbelkring
Op donderdag 21 februari 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 22 februari.
Aanvang 19.30 uur, einde 20.30 uur.
Weet u meer dan welkom.
Bas Ruizeveld de Winter
OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Maandag
Dinsdag
Dinsdag

11 februari
19 februari
26 februari

Kerkrentmeesters
Moderamen Kerkenraad
Kerkenraad

Consistoriekamer
Consistoriekamer
Consistoriekamer

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

Analyseverslag
Op zondag 27 januari is het analyseverslag van ds. Joh. van Holten uitgereikt. De kerkenraad gaat
aan het werk met de aanbevelingen die ds. Van Holten in het verslag heeft gedaan. Binnenkort zal
de kerkenraad een gesprek hebben met de ondertekenaars van de brief rond de verkoop van
Rehoboth. Daarnaast zal er een bezinningsgroep worden samengesteld van gemeenteleden en
kerkenraadsleden om na te denken over de toekomst van de gemeente.
Mocht u het analyseverslag nog niet hebben dan kunt u dat aanvragen bij:
Arie den Ouden, Ozingastraat 52. Telefoon: 010-4385198, email: ouden_den_arie@hotmail.com
of Leen Meijboom, Ring 98. Telefoon: 010-4381992, email: meijboom@muziekboom.nl
Namens de kerkenraad, Leen Meijboom, preses.
Fonds Inwendige Zending
De deurcollecte van zondag 20 januari, welke bestemd was voor het Fonds Inwendige Zending,
heeft € 133,60 opgebracht. De gemeente wordt hiervoor hartelijk dank gezegd!

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Extra collecte voor het tekort 2019
Binnenkort doen we als kerkrentmeesters weer een oproep tot offervaardigheid aan u allen als
leden van de Hervormde Gemeente Pernis. Deze keer is het een oproep om tijdens de huiscollecte,
die is bedoeld als een extra collecte en elke 2 jaar gehouden wordt, een mooi bedrag bijeen te
brengen ten behoeve van de begroting 2019. Zoals u bekend is houden we het ene jaar de Aktie
Kerkbalans en het andere jaar een huiscollecte.
We zijn ons ervan bewust dat we veel van u vragen. Maar om het werk in onze gemeente voort te
kunnen zetten hebben wij uw financiële hulp heel hard nodig.
Wij bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan.
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Opbrengst collecten januari 2019 ____________________
6–1
€ 132,95
bonnen:
€ 54,00
13 – 1
€ 128,25
€ 72,50
20 – 1
€ 128,25
€ 49,00
27 – 1
€ 167,55
€ 40,50
€ 557,00 waarvan: 10x € 5,€ 216,00
Bonnen:
€ 216,00
1x € 10,TOTAAL
€ 773,00
5x € 20,=======
1x € 50,Opbrengst offerblokken januari 2019
€ 22,30
bonnen: € 23,50
Totaal € 45,80
Namens uw college van kerkrentmeesters,
de penningmeester, J. Sekeris

DIACONIE

Kerkradio uitzending
Donderdagavond 28 februari 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.

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst
Met ingang van 1 januari 2019 heeft mevrouw J. v.d. Berg – Bekker besloten te stoppen met haar
werkzaamheden als penningmeester van de HVD.
Langs deze weg willen wij haar bedanken voor al het werk wat zij de afgelopen jaren heeft verricht
als vrijwilligster voor de HVD.
Namens de HVD,
Aukje Koole
Sociëteit voor ouderen
Woensdag 20 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.
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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 10, 17
en 24 februari

Zondagsschool
Vertrek vanuit de kerkdienst

Maandag 11
en 18 februari

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Vrijdag 15 februari

TOK
Rehoboth

Reis om de wereld in 80 dagen (4)
Calcutta naar Hongkong naar Yokohama
17.32 uur (inloop 17.15 uur)

Zondag 17 februari

Reflex

De Heuvel

Vrijdag 22 februari

RockSolid
JVR

David
19.32 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

19.00 uur

Kindermusical in Pernis
Wat krijg je als je 100 kinderen, 80 vrijwilligers én professionele acteurs in 1 dag een musical laat
instuderen en uitvoeren? Stralende gezichten van kinderen en ouders na een fantastische
uitvoering!
Na maandenlange voorbereiding van plaatselijke vrijwilligers, deed reizend theatergezelschap ‘De
Vliegende Speeldoos’ zaterdag 26 januari Pernis voor de 4e keer aan. De voorgaande edities waren
zo’n groot succes dat ‘De Vliegende Speeldoos’ een begrip in Pernis en omgeving is geworden.
Dit jaar werd de musical ‘Jona’ opgevoerd.
Kinderen werden in groepjes verdeeld, kregen allemaal een rol toebedeeld en verdiepten zich
onder begeleiding van 1 van de professionele acteurs in het script. Kostuumdetails zoals
krabbenscharen, zeemansshirts en studentenkoffers werden door de kinderen gemaakt. Natuurlijk
werd er ook volop gezongen, geschminkt en tussen de bedrijven door gezamenlijk geluncht.
Na de generale repetitie steeg de spanning. Op het laatste moment werden de puntjes op de i gezet
en daarna kon het aftellen naar de apotheose beginnen. De volledige zaal van De Bonte Koe was
nodig om het toegestroomde publiek een goede plek in het theater te geven.
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Zoals gezegd: de uitvoering was fan-tas-tisch! De kleine acteurs en actrices gingen volledig in hun
rol op en het publiek smulde van de energie die er vanaf spatte. Zelfs het zaallicht dat tijdens de
voorstelling ineens aansprong kon onze sterren niet uit hun concentratie halen.
De voorstelling eindigde met een daverend applaus en heel veel blije kindergezichten. Acteur
Dave (6 jaar) vatte na afloop zijn dag kort, maar krachtig, samen: ‘Dit was de mooiste dag van
mijn leven.’
Dank aan alle vrijwilligers, de samenwerkende kerken van Pernis, De Bonte Koe, de Vliegende
Speeldoos en vooral dank aan alle kinderen!
Tot de volgende keer!
Organisatie Kids ‘n’ Things Pernis
OPBRENGST ZONDAGSSCHOOLCOLLECTE

In december 2018 zijn wij weer bij u langs geweest met onze jaarlijkse collecte ten behoeve van
de zondagsschool en het kinderkoor Timotheüs.
Inmiddels zijn de enveloppen opgehaald en geteld en kunnen wij u meedelen dat wij een bedrag
van € 1.343,80 hebben mogen ontvangen.
Hartelijk dank voor uw gift en uw steun !!!

OVERIGE MEDEDELINGEN

Bedankje / Dankbetuigingen
Hartelijk dank voor de vele bloemen, kaarten, telefoontjes en bezoekjes die ik heb mogen
ontvangen na mijn verblijf in het ziekenhuis.
Jopie Jansen-van Bennekum
***
ONZE DANK

Zoveel kaarten,
zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling
en zoveel troost.
Als familie willen we onze oprechte dank uitspreken voor
het hartverwarmende medeleven dat wij ontvingen na
het overlijden van

Bernard van Wouwe
Dank voor de steun, vriendschap en liefde.
Namens ons allen,
Lea van Wouwe

***
Langs deze weg bedanken wij iedereen voor de belangstelling na het overlijden van mijn vrouw en
onze moeder. Het Ouderenkoor bedanken wij voor hun medewerking tijdens de afscheidsplechtigheid. De Hervormde kerk Pernis bedanken wij voor de gelegenheid die ons is geboden om mooi en
waardig afscheid te nemen van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder Irene de Man-van Hengel.
Met vriendelijke groet,
Bertus, Ellen en Alex, Nico en Carlijn de Man
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PCOB Pernis
Op 12 februari 2019 houden we weer onze bijeenkomst in De Bonte Koe, Ring 224, Pernis.
Aanvang 9.45 uur, zaal open om 9.15 uur.
Spreker deze morgen is mevrouw Esther Landaal, die met haar blindengeleidehond Loyd komt
vertellen over het werk van de stichting Koninklijke Nederlandse Geleide Hond (KNGH).
Met vriendelijke groet,
Bas Ruizeveld de Winter, secretaris/penningmeester
Ouderenmaaltijd zaterdag 23 februari
Wij willen onze ouderen weer een gezellige maaltijd aanbieden.
U bent van harte uitgenodigd op zaterdag 23 februari in De Heuvel, Ring 322.
Om 11.30 uur staat de koffie klaar.
Om 12.30 uur gaan wij aan tafel, waar een heerlijke maaltijd geserveerd zal worden.
U kunt zich aanmelden tot zondag 17 februari, bij
Alie Bobeldijk, Uiterdijk 151, tel.: 010 438 13 64 of e-mail y.bobeldijk@chello.nl
Tot 23 februari!
Uitnodiging Familie-Paasconcert!
Op vrijdag 29 maart is er een Paasconcert voor de hele familie.
Marcel Zimmer komt samen met zijn band, met liedjes en verhaaltjes op weg naar Pasen.
In Pernis mogen we dit concert gaan organiseren, en dat vinden we best bijzonder.
Daarom hopen we dat er veel ouders en kinderen zullen gaan komen.
De kaartjes zijn voor slechts € 3,00 te koop op www.zingenindekerk.nl
Het concert gaat plaatsvinden in de Hervormde Kerk, aan de Ring, de kerk waar de school haar
Kerstviering houdt.
Tijdens het concert is er ook een collecte voor een goed doel.
Omdat dit juist voor kinderen en ouders is, hebben wij de organisatie gevraagd om dit concert te
houden op een vrijdagavond.
Het begint al lekker vroeg namelijk om 19.00 uur, en duurt tot uiterlijk 20.15 uur.
Houdt de datum vrij, en koop vroegtijdig je kaartjes, want als we niet genoeg kaartjes verkocht
hebben, bestaat de kans dat het concert niet door kan gaan. Dat zou toch heel jammer zijn!
Eerste bijbels uitgedeeld in Haïti
December vorig jaar voerde het Nederlands Bijbelgenootschap actie voor (kinder)bijbels voor
Haïti. Begin dit jaar werden duizenden arme kinderen in Haïti blij gemaakt met een eigen bijbel!
De meeste bijbels zijn uitgedeeld op scholen tijdens een feestelijke (kerst)bijeenkomst. Maar ook
in vele kerken in het hele land kregen kinderen een bijbel uitgereikt. Naast een bijbel kregen de
kinderen vaak ook een cadeautje zoals een pop of speelgoedauto dankzij de steun van andere
sponsors.
Namens deze kinderen en de collega’s van het bijbelgenootschap in Haïti: hartelijk dank aan
iedereen die heeft bijgedragen aan het slagen van deze actie.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
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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, 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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