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KERKDIENSTEN

Zondag 3 maart 2019 - 1e Lijdenszondag
09.30 uur : Ds. E. van Rooijen - Viering Heilig Avondmaal
Ouderling van dienst en afkondiging
Mevr. P. Boekholt-Rep

_____ _

Organist
Dhr. A. den Ouden

Commissie van ontvangst: Mevr. I. Koert-Wemelsfelder / Mevr. J.A. van Opstal-Stougie
Koster
: Dhr. H.J. Verheij
Kerkauto
: Dhr. H.J. Verheij, tel. 295 01 15
Collecten
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Oppasdienst : Janny van Wingerden
Zondagsschool: Siska Verheij
Zondag 10 maart - 2e Lijdenszondag - Gezamenlijke dienst Hervormde Kerk_________ _
09.30 uur : Ds. M.D. van der Giessen te Krimpen aan den IJssel
Ouderling van dienst en afkondiging
Dhr. J. Sekeris

Organist
Dhr. W.A. Ketting

Commissie van ontvangst: Mevr. C. Vink-van Tielen / Dhr. G. van Hilten
Koster
: Dhr. H.J. Verheij
Kerkauto
: Dhr. J.H. Koole, tel. 438 34 50
Collecten
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Oppasdienst : Anke Keemink
Zondagsschool: Jannette Molendijk

BIJBELROOSTER

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

3 maart
4 maart
5 maart
6 maart
7 maart
8 maart
9 maart
10 maart
11 maart
12 maart

Lucas 6:27-38
Lucas 6:39-49
Lucas 7:1-10
Psalm 53
Lucas 7:11-17
Lucas 7:18-28
Lucas 7:29-35
Psalm 49
Jeremia 6:1-15
Jeremia 6:16-30

woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

13 maart
14 maart
15 maart
16 maart

Psalm 127
2 Timoteüs 1:1-10
2 Timoteüs 1:11-18
2 Timoteüs 2:1-13
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Christelijke assertiviteit
Wie ogen heeft om te kijken, moet zien
Geloof, hoop en liefde
Atheïsme is dwaas
Opwekking
Vol verwachting
Kinder-achtig
Wat is echte rijkdom?
Er is een weg terug
Let op de weg
Zonder de hulp van de HEER is alles
zinloos
Volhouden
Heilzame woorden
Niet te vangen

Meditatie
Jukdragers. Mattheus 11: 28-30.
‘Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;
neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en
nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’
Vermoeid en belast.
De ouderen onder ons weten het misschien nog wel: een juk dragen. Een houten plank met ruimte
voor de nek erin en aan twee kanten gelegenheid om zware lading te dragen. Zelfs tot een gewicht
van twee maal de drager zelf. Het dubbele van je eigen gewicht te dragen is zeer vermoeiend. Het
trekt je naar beneden toe en drukt zeer zwaar op de schouders. Nee, het is geen prettig werk om
met een beladen juk te moeten lopen.
Jezus roept ons tot zich. Nu eens niet bij name maar in de bezigheid waarin we leven. Hij noemt
ons vermoeiden. Moe van het dragen van een last. Misschien voelen we dat niet zo snel, maar we
hebben allen een leven dat beladen is met fouten, gebreken, ziekten, en allerlei tegenspoed en
teleurstelling. Beladen uiteindelijk met de dood. Het zijn de vruchten van de zondeval die in
Genesis 3 beschreven wordt: het mooie leven met God samen in het paradijs verandert door een
verkeerde keuze in een zwaar bestaan vol met deuken en wonden om tenslotte te eindigen in het
sterven. Het leven zoals God dat bedoelde is daarmee geheel en al geschonden en wordt
voortdurend belast met zorgen en problemen, twijfels en angsten. Het is bijna geen leven zoals dat
geworden is. Verval van krachten en de vermoeienissen drukken ons leven langzamerhand de
grond in.
Zo beschouwd is het een moeilijk bestaan en lijkt alle rust en vrede geweken. Kortom: jukdragers
met een zware lading om dodelijk vermoeid van te worden. Zo roept ons Jezus bij Zich vol
bewogenheid om ons moeizame leven.
Rust.
De belofte van Jezus voor zulke jukdragers is rust. Hier klinkt
de sabbat in door. De dag dat alle werken en ploeteren ten
einde moet komen. Jezus is immers de Here van de sabbat. De
rust die Hij wil geven is door een overname van ons juk te
bereiken. Zijn schouders zijn sterk. Zijn kracht is zo groot dat
Hij ons juk op Zich kan nemen. Jezus neemt de vracht over en
draagt die als de dwarsbalk van het kruis op Golgotha. De
Overnemende en Plaatsbekledende Heiland ontlast een ieder
die in Hem gelooft. Hij is onze enige en eeuwige Rust.
Jukdragers.
Maar Hij laat ons niet zonder opdracht en levensmotief verder gaan. Ons bestaan krijgt een nieuwe
zin en betekenis in het dragen van Jezus' juk. Zijn leven en liefde nu tot een getuigenis uit te
dragen in alle facetten van ons leven is het juk dat Hij ons oplegt. Het is geen hard juk en de lading
is ook niet zwaar. Het is tot een vertegenwoordiging van Jezus' leven: zachtmoedig en nederig van
hart. Uit het nieuwe leven zal steeds dat van Jezus blijken. Het wordt in heel het leven duidelijk dat
er een jukswisseling heeft plaatsgevonden. Een kracht die spreekt en een troost die ervan uitgaat
geeft geluk en blijdschap aan ons leven. Een levend loflied dat de liefde van Jezus mag voortzetten
tot in alle eeuwigheid. Een groter zegen bestaat er niet.
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Ds. E. van Rooijen.

GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
4 maart: Dhr. C.A. Boele (G.A. Soetemanweg 67, 3195TC).
6 maart: Dhr. R. Stecher (Ring 613, 3195 XM).
7 maart: Mevr. J. Schilt-Vermaat (Smallandstr. 35, 3195AP.
8 maart: Mevr. E.A. van der Pols (Zellingstr. 54, 3195GV) en Mevr. E. Nederlof-Hordijk
(Schuytstr. 70, 3195SN).
11 maart: Dhr. J.A. Struik (Madroelstr. 8, 3195AM).
15 maart: Mevr. J. van Eck (G.A. Soetemanweg 34G, 3195TD).
Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst en een gezegend nieuw levensjaar!
Als ik maar weet, dat hier mijn weg
door U, Heer, wordt bereid.
en dat die weg, hoe moeilijk ook,
mij nader tot U leidt.
Nader tot U, nader tot U,
nader, Mijn Heiland, tot U.
Als ik maar weet, dat alles hier
mij nader brengt tot U.
ELB 178: 1
Bloemen
Op 10 februari gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:
familie B. Kruidenier-Zevenbergen, Ring 95 en
familie C. van den Berg-Versluis, Vermaetweg 16.
De bloemen gingen op 17 februari als groet van de gemeente naar:
mevrouw Ria Bijl-Groeneveld, Ozingastraat 55 en
familie Patrick van Rosmalen en Marianne van Wingerden, Vrijlandtstraat 44.
Op 24 februari gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:
familie A. Verheij-Verschoor, Ring 294 en
de heer P. Rafel, Eibergenstraat 15.
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
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

Woonzorgcentrum Oranjehof
Immanuel Kantstraat 2, 3076 DK Rotterdam
Mevr. E. Kerkhof-Kouwenhoven
De Klepperwei
Zwaluwenlaan 1, 3161 TW Rhoon
Mevr. C. van der Stoep-van Gelder
Zorgcentrum Hooge Werf
‘t Wiel 2, 3191 BJ Poortugaal
Fam. Van der Steen-Nieuwschepen, kamer 312
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Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!

In memoriam Bastiaantje Johanna den Ouden - Koudijzer
Op 27 januari jl. overleed, omringd door haar kinderen en kleinkinderen, Sjaan den Ouden Koudijzer, in de leeftijd van 95 jaar. Zij woonde in Het Havenlicht, Velsenaerstraat 64. Als spil in
de kring van familie en vrienden bracht zij voortdurend mensen bij elkaar. Haar huis had ruimte
voor velen en haar warme betrokkenheid riep reacties van wederliefde op. In haar lange leven
heeft ze waar gemaakt wat ons de Here Jezus leert: van het geloof een levend getuigenis te maken
en zo het zout van de aarde te zijn. Tot in de kleine delen van het leven bracht ze dit in de praktijk.
Gastvrij en gul was haar het onthaal in haar huis en kamer nooit te veel. Ze had geleerd om de
angst voor het alleen-zijn en de eenzaamheid te verwerken tot deze liefdesuitstraling. Het trok en
bond aan haar en zorgde ervoor dat ze altijd mensen om zich heen had. Wat een prachtig
getuigenis om in handen en voeten uitgedrukt te zien hoe de Bijbelse woorden dat het kwade door
het goede overwonnen kan worden, ook werkelijk bestaat. Geloof in de vorm van leven.
Geboren en getogen op Pernis kende zij velen en deelde in de diverse persoonlijke
geschiedenissen. Ze schreef een belijdenis met de woorden:
''Wanneer Uw licht mij voorgaat, in de nacht
Wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht
Dan weet ik, Heer dat U mijn zwakheid ziet
Dan zeg ik, want U verlaat mij niet.''
In de herdenkingsdienst op zaterdag 2 februari jl. stonden we stil bij het beeld van het Vaderhuis
met de vele woningen (Joh. 14: 1-7) en zagen hoe de belofte in haar leven een moederhuis met
vele woningen in de tijd tot uiting bracht. Een hart met ruimte dat riep om wederkerige blijken van
verbondenheid en nabijheid.
Vervuld met dierbare herinneringen blijft de familie achter. Dankbaar voor de grote liefdevolle
zorg. De velen die haar omringden aan familie en vrienden hebben haar gesteund en gesterkt in de
weg van haar leven. Met groot respect en waardering zien we om naar de buitengewone toewijding
waarmee de familie en vrienden haar hebben bezocht en verbonden haar leven mee gedragen
hebben.
Met een hart vol vertrouwen op de woorden van Jezus is Sjaan den Ouden-Koudijzer meegegeven
aan de Overste Leidsman en voleinder van het geloof.
We wensen de familie en vrienden alle troost en sterkte toe in het dragen van het verlies en het
geloven in de winst van het leven van Bastiaantje Johanna den Ouden - Koudijzer.
Ds. E. van Rooijen
Wij leven mee
Na alle droefheid binnen de kerkgemeenschap, 4 gemeenteleden overleden in zeer korte tijd, is er
ook een blijde kaart binnengekomen:
Op 29 januari is Eef Marle geboren in het gezin van Patrick, Marianne, Bas en Tom van Rosmalen,
Vrijlandtstraat 44, 3195 VV Pernis. Dat hun dochter en zusje op mag groeien in Gods nabijheid.
De ouders en broertjes veel geluk gewenst.
Mevrouw Ria Bijl-Groeneveld, Ozingastraat 55, is thuisgekomen vanuit Sonneburgh en het is de
verwachting dat deze week haar man, Bram Bijl, een woning betrekt in het Havenlicht,
Velsenaerstraat 64, 3195 SL Pernis. Na lange tijd elders weer terug in ons dorp.
Daarnaast zijn het spannende tijden voor dhr. Aart Ketting, Burg. van Esstraat 239 die in het St.
Franciscus ziekenhuis in Rotterdam verblijft en mevr. Gerrie Vogels- Eijlander, Deijfelbroekseweg
7, die na een verblijf van enkele dagen in het ziekenhuis weer thuis is.
Dhr. Arie Verheij, Ring 294 en mevr. Rianne van der Horst-Jonker, Burg. van Esstraat 161 zijn
beiden thuis heel ziek.
Laten we voor allen bidden om verlichting van hun ziek-zijn.
Voorbede ook gewenst voor diegenen die al een poosje niet meer in hun eigen huis verblijven,
maar tijdelijk voor revalidatie etc. in verpleeghuizen of revalidatiecentra.
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Andere gemeenteleden die permanent in een verzorgingshuis wonen omdat een verblijf in hun
oude huis niet meer mogelijk is mogen we ook niet vergeten.
Arie den Ouden

Vespers in de veertigdagentijd
Binnenkort begint de veertigdagentijd, de tijd waarin we toeleven naar Pasen, het feest van de
opstanding van de Heer Jezus. Het is waardevol om deze tijd bewust te beleven. Daarom willen de
gezamenlijke kerken van Pernis in de veertigdagentijd twee vespers houden. Tijdens deze vespers
willen we een moment van rust en bezinning bieden.
De vespers worden gehouden op de vrijdagavonden:
 8 maart in de Hervormde Kerk
 5 april in gemeentecentrum “de Heuvel” van de baptistengemeente
De vespers beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een halfuur. De eerste vesper is voorbereid
met de jongeren van “Reflex”.
Wij wensen u een mooie veertigdagentijd en hopen u te ontmoeten bij de vespers.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

AGENDA
Dinsdag

12 maart

Diaconie

Consistoriekamer

19.30 uur

ZENDING

”EEN NIEUW BEGIN” , thema voor de 40 dagen tijd
Van 7 maart ( aswoensdag) t/m 14 april is het 40 dagentijd, zes weken voor Pasen een periode
van bezinning, en leven we ook toe naar het feest van: “Een nieuw begin”.
Dat is dit jaar het thema, dat KerkinActie ons aanreikt.
Op verzoek van de beide ZWO-groepen volgen we, met instemming van onze kerkenraden, de
laatste jaren deze thema’s ook in de gezamenlijke diensten.
De beschikbare Liturgiegids, waarin suggesties staan voor elke zondag, helpt ons daarbij.
De collectebestemmingen worden door beide Diaconieën gebruikt. - daarover ontvangt u vooraf
een informatie folder -, de “Bloemschikkingen” in de Eben-Haëzerkerk worden door Cora
Bergwerff en Rianne Groenenboom gemaakt, de getekende panelen door Margreet de Winter. Zij
slagen er elk jaar weer in om iets weer te geven van het thema.Treffende en mooie afbeeldingen
die iets met het thema te maken hebben. Betreffende de panelen voor dit jaar is onze - en
Margreets vraag aan u/jou, dit keer ook een bijdrage te leveren. Dit kan bv door middel van een
gedicht, een foto, een plaatje, een stukje tekst uitgeknipt, een treffende zin/citaat van u/jou zelf, of
wat je ergens las of hoorde enz. enz. Maar altijd wel over: “Een nieuw begin”, in welke vorm
dan ook. Wij hangen/prikken jullie reacties bij de panelen. U/jullie kunnen 6 weken lang een
bijdrage leveren, en wij zorgen dat die op z’n plek komt. Dus wie iets passends vindt/heeft
waarvan je denkt: ja dit is - of was “Een nieuw begin” voor mij, laat ons kennismaken met die
beleving, en elkaar helpen er vorm aan te geven. Panelen en jullie reacties zijn terug te zien in de
Eben-Haëzerkerk, daar blijven ze hangen tot half november (einde Kerkelijk jaar). U/jou bijdrage
kan in een grote envelop gedaan worden, die bij de ingang van de kerk, hangt of ligt. Er kan ook
nog ter plekke iets spontaan opgeschreven worden. Wij zorgen voor gekleurde rondjes.
Namens de gezamenlijke ZWO-groep: Jaco Verheij en Maarten Kooijman
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Collecte Voorjaarszendingsweek 10 maart 2019
Kerk zijn in woord en daad
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu het
communistische systeem in z'n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien.
Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn
op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en
diaconaat. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, zieken en kinderen met een
problematische thuissituatie. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in
Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. Met de
opbrengst van deze Voorjaarszendingscollecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten zoals de
kerken op Cuba, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.
De gezamenlijke diaconieën bevelen deze collecte van harte aan.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Extra collecte tekort 2019
In de laatste verschenen Kerkklanken hebben wij u reeds bericht over de binnenkort te houden
huiscollecte.
De collecte wordt gehouden in de periode van 2 t/m 8 maart. Deze wordt van harte bij u
aanbevolen.
Giften
Via mevrouw Van der Kemp mochten wij, onder dankzegging aan de gever, een bedrag van € 20,=
ontvangen.
Vrijwilligers interieurverzorging Rehoboth gezocht
Tot voor kort was het nog mogelijk met wat "kunst- en vliegwerk" de grote zaal van Rehoboth, de
keuken en toiletten in redelijke mate te onderhouden. Dit lukt ons thans niet meer. Wij komen
zogezegd "handjes tekort".
Wij zoeken vrijwilligers die ons daarbij kunnen en willen helpen. Als dat niet lukt dan voorzien
wij dat wij genoodzaakt zullen zijn hiertoe betaalde krachten in te moeten zetten. Wij hopen dat dit
laatste niet hoeft en dat wij dit met vrijwilligers op kunnen lossen.
Namens uw college van kerkrentmeesters,
de penningmeester, J. Sekeris

DIACONIE

Collecte Heilig Avondmaal: Vluchtelingenwerk Nederland
Vluchtelingenwerk Nederland zet zich met vele vrijwilligers in voor bescherming van
asielzoekers en vluchtelingen. Dat gebeurt door het bieden van persoonlijke steun en
belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en integratie. Bescherming houdt meer in dan
alleen de mogelijkheid bieden asiel te zoeken en te krijgen. Het betekent ook het voorkomen
dat iemand wordt teruggestuurd, als hij gegronde vrees heeft voor vervolging, of als hij het
risico loopt slachtoffer te worden van foltering of een onmenselijke of vernederende
behandeling of straf. Bescherming betekent tenslotte ook het bieden van toegang tot de
7

samenleving, en de mogelijkheid om een zelfstandig bestaan op te bouwen.
De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.

HERVORMDE VROUWENDIENST

Sociëteit voor ouderen
Woensdag 6 maart 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 3 maart
en 10 maart

Zondagsschool
Vertrek vanuit de kerkdienst

Maandag 11 maart

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Zondag 3 maart

Reflex

De Heuvel

Vrijdag 15 maart

RockSolid
JVR

Eigenschappen
19.32 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

19.00 uur

OVERIGE MEDEDELINGEN

***Bedankjes***
Dankbaar en blij mocht ik na een periode van ruim 9 maanden revalideren in Sonneburgh eind
januari weer thuiskomen. Tijdens die periode in Sonneburgh en bij mijn thuiskomst ben ik door
velen niet vergeten. Brieven, kaarten, telefoontjes, bloemetjes en bezoekjes die ik allemaal
gekregen heb getuigen hiervan. Allemaal heel hartelijk dank hiervoor.
Een warme groet voor iedereen.
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A. Sekeris-Molendijk

***
Bedankt
Voor de vele kaarten en andere blijken van medeleven na het overlijden van mijn zoon
Willem van Opstal wil ik u hartelijk danken.
Het is goed om zoveel medeleven te ervaren, het is mij tot grote steun.
Jannie van Opstal-Stougie
Dankbetuiging
Beste gemeenteleden,
Wij willen u hartelijk bedanken voor de belangstelling, de vele kaarten en bemoedigende woorden
die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze lieve pa en opa

Huib Keemink
Uw medeleven en warme betrokkenheid zijn ons tot grote steun.
Vriendelijke groet,
Gre Keemink- Nieuwpoort, kinderen en kleinkinderen.

PCOB Pernis
Op dinsdag 12 maart komt de heer J. Grinwis ons vertellen over een reis met een binnenschip over
de Rijn en een tocht met de Eendracht naar Curaçao en Sint Maarten. We houden deze morgen in
De Bonte Koe. Aanvang 9.45 uur; zaal open 9.15 uur.
Uitnodiging Ouderenmiddag donderdag 14 maart 2019
Geachte Ouderen,
Gaarne nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze ouderenmiddag op
donderdag 14 maart 2019 in gebouw Rehoboth, Ozingastraat 73 te Pernis.
Let op: donderdag!!
Aanvang 12.30 uur met een heerlijke oud hollandse erwtensoep maaltijd.
Zaal open 12.00 uur!!
Na de soep is er een optreden van het Ridderkerks Zangkoor met allerlei gezellige liedjes.
Er worden ook nog 3 rondjes BINGO gespeeld!
De kosten bedragen 3 euro per persoon, bij aanmelding te voldoen bij
Netty Sijtsma, Vermaetweg 32, Pernis. Tel. 010 438 55 23.
Om teleurstelling te voorkomen, het maximaal aantal deelnemers: 100 personen.
U kunt de onderstaande strook tot en met vrijdag 8 maart 2019 inleveren.
Wij zien u graag op donderdag 14 maart.
Namens Ouderencommissie Pernis,
Jan van Kampen
Aanmeldingsstrook ouderenmiddag 14 maart___________________________________________
Naam

…………………………………………………………

Adres

…………………………………………………………
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Telefoon

…………………………………………………………

Aantal Personen …………..

Verkoopdagen Israëlproducten
Zin in het voorjaar?
Kom vrijblijvend zonnige producten uit Israël bekijken.
Op 5 en 6 maart bent u welkom in ons huis.
Nieuw in het assortiment zijn o.a. diversen soorten zaden. (bloemen, groente en kruiden) en nog
heel veel meer andere artikelen.
Wij nodigen u dan ook uit om een kijkje te komen nemen.
Op dinsdag 5 maart van 10.00 uur tot 20.00 uur en
op woensdag 6 maart van 10.00 uur tot 16.00 uur bent U van harte welkom.
Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u altijd bellen voor een ander tijdstip.
Bij een besteding van minimaal € 25.00, krijgt u als dank een handcrème cadeau.
We hopen u te mogen verwelkomen, de koffie of thee staat klaar.
Janny en Aad van der Kuil
Burgem. van Esstraat 189, Pernis
Tel: 010-4164698
E-mail : jannyvdkuil@solcon.nl
Confessionele Vereniging.
Op D.V. woensdag 6 maart 2019 houdt de Confessionele vereniging afdeling Rotterdam en
omstreken een bijeenkomst voor leden en belangstellenden. De bijeenkomst wordt gehouden in de
Johanneskerk, Guido Gezelleweg 1, Rotterdam-Lombardijen. Aanvang 14.00 uur.
Ds. J. Henzen, predikant te Wateringen, zal een inleiding houden met als onderwerp:
“Paulus op de Areopagus..... en wij?”. Centraal in de lezing staat de vraag naar de
'geloofsoverdracht', het doorgeven van de vreugdevolle en levengevende boodschap van het
Evangelie aan de volgende generatie(s) en niet-gelovigen om ons heen. Waarom is het heden ten
dage zo moeilijk en wat kunnen wij van Paulus leren?
Een heel actueel onderwerp waarover wij na de lezing met elkaar in gesprek hopen te gaan.
Wij stellen het op prijs u te mogen begroeten op deze bijeenkomst.
Voorafgaande aan de inleiding is er een korte ledenvergadering waarin de zaken rond onze
afdeling aan de orde zullen komen.

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)
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Heeft u Douwe Egbertsbonnen?
Wij sparen ze! U kunt ze inleveren bij A. Berkhout-Koole (Uiterdijk 165, 4160563)

__________________________________________________________________________
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
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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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