KERKBLAD HERVORMDE GEMEENTE PERNIS

56e jaargang - nr. 22

29 maart 2019

Kopij inleveren vóór 5 april

KERKDIENSTEN

Zondag 31 maart 2019 - 5e Lijdenszondag
09.30 uur : Ds. Joh. van Holten

___ _

Ouderling van dienst en afkondiging
Dhr. H. van der Stoep

Organist
W.A. Ketting

Commissie van ontvangst: Mevr. T. van der Steen-den Ouden / Mevr. A. Vogel de Bruin
Koster
: Dhr. C. Zwart
Kerkauto
: Dhr. L. Lodder, tel. 438 57 63
Collecten
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Oppasdienst : Hanneke Verschoor
Zondagsschool: Jannette Molendijk

Zondag 7 april 2019 - 6e Lijdenszondag - Gezamenlijke dienst Eben Haëzerkerk_________
09.30 uur : Ds. R.J. Wilschut te Hoogvliet
Ouderling van dienst en afkondiging
Mevr. G.P. van Kampen-den Arend
Begroeting
Kerkauto
Collecten

Organist
Marco ‘t Hart

: Dhr. P. Keemink en dhr. J. van der Sluijs
: Mevr. C. Vink-van Tielen, tel. 416 89 78
: 1e Kerk in Actie (Werelddiaconaat) / 2e Onderhoud

Oppasdienst : Connie Ruizeveld de Winter
Zondagsschool: Petra de Bruin

BIJBELROOSTER

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

31 maart
1 april
2 april
3 april
4 april
5 april
6 april
7 april
8 april
9 april
10 april
11 april
12 april
13 april

Leviticus 4:13-21
Leviticus 4:22-26
Leviticus 4:27-35
Leviticus 5:1-13
Leviticus 5:14-26
Leviticus 6:1-6
Leviticus 6:7-11
Psalm 59
Hosea 1:1-9
Hosea 2:1-9
Hosea 2:10-25
Hosea 3:1-5
Hosea 4:1-11
Hosea 4:12-19

Groepsverantwoordelijkheid
Leiders staan niet boven de wet
Vergeving is niet goedkoop
Wegkijken is strafbaar
Boetebeleid
Het vuur blijft branden
Voedsel voor priesters
Gebed om bevrijding
Getrouwd met een ontrouwe
De HEER is trouw, ondanks ontrouw
Gekrenkte liefde
Voorbeeldig
Al die ellende is geen toeval …
Van kwaad tot erger

2

Meditatie
Voor ongeloof geen excuses.
‘Ondanks de wondertekenen die hij voor hun ogen gedaan had, geloofden ze niet in hem.
Zo gingen de woorden van de profeet Jesaja in vervulling, die zei:
“Heer, wie heeft onze boodschap geloofd?
Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?”
Ze konden niet tot geloof komen, want Jesaja heeft ook gezegd:
“Hij heeft hun ogen verblind en hun hart gesloten, anders zouden zij met hun ogen zien en met hun
hart begrijpen, zij zouden zich omkeren en ik zou hen genezen.”
Jesaja doelde op Jezus toen hij dit zei, omdat hij zijn majesteit zag.
Toch waren er ook veel leiders die wel in hem geloofden, maar vanwege de Farizeeën kwamen ze
daar niet openlijk voor uit, omdat ze niet uit de synagoge gezet wilden worden.
Ze stelden meer prijs op de eer van mensen dan op de eer van God.
(Johannes 12: 37-43)
‘Want zij waren gesteld op de eer van mensen, meer dan op de eer van God.’
(Johannes 12: 43, NBG vertaling)
Waarom geloven die mensen in Jeruzalem niet in Jezus? Vrijwel alle dagen zien ze of horen ze dat
Hij indrukwekkende tekenen doet. En toch blijven ze Hem afwijzen als de gezondene van God. De
evangelist kan dat slechts verklaren met een verwijzing naar de profetie van Jesaja. Volgens die
profetie is het eigenlijk God zelf, Die soms mensen verblindt en hun harten toesluit als een
ondoorgrondelijk oordeel van God. Dat zou op zichzelf veel verklaren. Echter, als het zo is: heb je
dan niet eigenlijk altijd een excuus voor je ongeloof?
Ja maar, wacht nog even. De evangelist signaleert tegelijk ook iets anders. Vele Joodse oversten
hebben diep respect voor Jezus en eigenlijk geloven ook zij dat God met Hem is en dat Hij de
waarheid van God is. Maar, zegt de evangelist, ze zijn allemaal bang voor hun baantje. Ze voelen
aan dat ze, als ze voor hun geloof in Jezus uitkomen, grote kans lopen hun functie te verliezen.
Daarom houden ze zich heel stil. Dat is dus ook een kant. Ongeloof heeft vaak wel degelijk een
reden. Men maakt een afweging, waarbij vooral op eigen belang gelet wordt. Wij ook? Het is toch
een kwestie van kiezen. En niks goddelijke verblinding dus.
Met andere woorden: ongeloof is nooit te excuseren. Aan Christus ligt het niet. Hij biedt zich aan.
En wat kun je nu tegen Hem hebben?

Wie heeft lust de Heer te vrezen,
’t allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wandelen moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht
zal ’t gezegend aardrijk erven.
Psalm 25 vers 6.
Overgenomen uit ‘Doorgeven’. Door ds. P.L. de Jong.
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GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
31 maart: Mevr. B. Keemink-Nieuwpoort (G.A. Soetemanweg 63, 3195TC) en
Mevr. L.C. Groeneveld-Boender (Labrijnstr. 4, 3195VD).
Dhr. A. Koert (Corneliahof 36, 3195RS).
Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst en een gezegend nieuw levensjaar!
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleug’len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zij woord u gegeven.
Lied 868: 2
Jubilea
Op 2 april zijn Dhr. E. de Ronde en Mevr. K. de Ronde-Jongman (G.A. Soetemanweg 101, 3195TC)
50 jaar getrouwd.
Op 8 april zijn dhr. J.A. Lierop en Mevr. C.A. Lierop-Kranendonk (Lokkertsemolenweg 58, 3194WC
Hoogvliet) 55 jaar getrouwd.
Beide echtparen van harte gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst en Gods zegen op uw verdere

levenspad!
Bloemen
Op 17 maart gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:

mevrouw Aukje Koole-de Blaauw, Uiterdijk 187 en
mevrouw Joyce van Rijswijk-Messchaert, Cremerstraat 128.
Op 24 maart gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:

mevrouw J. Vogel-de Raadt, Uiterdijk 108 en
de heer Jan Rowaan, Uiterdijk 155.
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

Laurens Intermezzo Zuid
Motorstraat 110, 3083 AP Rotterdam
Dhr. W.C. Hordijk
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!
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Wij leven mee
Dhr. W.C. Hordijk, Velsenaerstraat 14, is na een operatie in Ikazia ziekenhuis afgelopen week, voor
revalidatie overgebracht naar Laurens Intermezzo Zuid, Motorstraat 110, Rotterdam.
Wilt u hem en zijn vrouw in uw gebeden gedenken.
En laten we meeleven met hen die (ernstig) ziek thuis zijn, zij die een uitslag gekregen hebben in
het ziekenhuis of daarop wachten en gemeenteleden die in de tehuizen verblijven.
Onderstaand lied (LvdK no. 170: 1 en 5) vertolkt een beetje hoe we nu leven. We zijn zoekende,
hebben vragen. Maar krijgen wel antwoord in de laatste 3 regels van beide coupletten. Zelfs bij het
zingen ervan, merkt u dat in de melodie.
Meester, men zoekt U wijd en zijd,
komend langs velerlei wegen.
Oud ‘ren gaan rustig welbereid
jongeren aarz'lend U tegen.
Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht,
eens vindt Ge ons moe en zonder kracht,
hunkerend naar uwe zegen.

Opperste Leidsman, geef ons raad,
wij zijn door tweedracht gescheiden.
Opstand der zinnen, twijfel, haat,
maken ons zwak in het strijden.
Stralende held, breng ons weer saam,
ga voor ons uit, uw grote naam
zal ons tot zegen leiden.

Arie den Ouden
Tweede vesper in de veertigdagentijd
De eerste vesper in de veertigdagentijd is door een mooi aantal mensen bezocht. Deze vesper was
voorbereid en verzorgd door de jongeren van Reflex. We hebben met elkaar een fijne,
inspirerende viering gehad.
De tweede en laatste vesper wordt gehouden op vrijdagavond 5 april, in gemeentecentrum “de
Heuvel” van de baptistengemeente. De vesper begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een halfuur.
Wij hopen ook tijdens de tweede vesper een goed moment met elkaar te hebben.
U bent van harte welkom!
Waardevol leven en sterven
Waardevol leven en sterven, is de titel van een inleiding met ruimte voor eigen vragen die we
aanbieden in Het Havenlicht en in één van de kerken van Pernis. Doorgaans staan we er niet bij stil
dat we sterfelijke mensen zijn. Dat duurt tot er een moment komt dat je er ineens mee wordt
geconfronteerd als een dierbare plotseling overlijdt. Op het moment dat iemand in jouw zeer nabije
omgeving, of jijzelf, een slechte diagnose krijgt, dan heb je er ook mee te maken: wat is nog goed,
wat gaat niet meer, en hoe kom je uiteindelijk tot loslaten en afscheid nemen?
Er is veel te doen over de zorg in haar algemeenheid, zorg in een tehuis, zorg door huisarts, door
thuiszorg, en in een ziekenhuis. Soms dokteren mensen wat af, en kan de vraag opkomen waar de
persoon zelf blijft. Wat is goede zorg, wat is palliatieve sedatie, wat is euthanasie? Wat kun je
vastleggen en wat kun je afspreken? Welke waarde heeft je leven nog als je oud geworden bent?
Eigenlijk is het voor ieder mens belangrijk om na te denken wat je wensen zijn voor de zorg om
jou heen en over je afscheid. Meestal schuiven we dit voor ons uit, en als je midden in het leven
staat is dat ook zeker te begrijpen. Heel waardevol is het om briefjes te vinden in iemands Bijbel,
of een los envelopje met een kladblokblaadje met wensen. Het gebeurt ook dat we met mensen
samen zoeken naar hun levensverhaal en noteren wat daarin belangrijk was, daarbij is ook ruimte
om te kijken naar eigen uitdrukkingen, (Bijbel)teksten en liederen.
Inleiding door Christi Bartelink, predikant in Pernis, in samenwerking met Ds. E. van Rooijen
(Hervormde Gemeente), Ds. Arjen Stellingwerf (Baptistengemeente), Ds. A.L.A. den Besten
(geestelijk verzorger van Sonneburgh) en met Wilma Ketting, locatiemanager van Het Havenlicht.
De toegang is gratis.
Welkom met uw ervaringen, uw vragen, uw zoektocht.
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We raken graag met u in gesprek!

Dinsdag 21 mei in de grote zaal van Het Havenlicht.
Inloop vanaf 14.00 uur, start om 14.30 uur, einde om 16.00 uur.
Gelegenheid tot napraten en meer persoonlijke vragen delen.
Dinsdag 21 mei in de Eben-Haëzerkerk in de koffieruimte, Pastoriedijk 340.
Inloop 19.00 uur, start 19.30 tot 21.00 uur
Gelegenheid voor meer persoonlijke vragen en napraten.

Tentdienst!
Op zondagmiddag 23 juni zal er een Pernisser tentdienst plaatsvinden op het voetbalveld. Het is
dan de hele week lustrumfeest bij de voetbal en wij mogen op zondag de tent die op het veld staat
gebruiken.
Eerst picknicken we samen, daarna zijn er workshops die uitlopen op een korte viering. We gaan
samen dansen, zingen, eten, luisteren, schilderen en vieren. U kunt ook alleen voor de viering
komen, al is meedoen bij de voorbereiding nog leuker. De band van de Baptistengemeente
begeleidt liederen die voor iedereen makkelijk zijn mee te zingen.
Het thema van de tentdienst is: “Samen onderweg”
Nadere informatie zal volgen, houdt de datum vrij om erbij te kunnen zijn.
Namens de voorbereidingsgroep,
Ds. Christi Bartelink

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Dinsdag

9 april

Moderamen Kerkenraad

Consistoriekamer

19.30 uur

ZENDING

”Een nieuw begin”, thema van de 40dagentijd
In december hebben de beide ZWO-groepen besloten om op het aanbod van Kerk in Actie in te
gaan om Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier, die voor Kerk in Actie 5 jaar in China en Hong Kong
geweest zijn, uit te nodigen om in de gezamenlijke dienst op 7 april a.s. in de Eben-Haëzerkerk iets
over hun werk te komen vertellen.
Het is dan de 5e zondag van de 40dagentijd, waarin Ds. R.J. Wilschut uit Hoogvliet voorgaat.
Hieronder een (op verzoek) toegezonden voorinformatie over mensen die een keer zijn begonnen
met “Een nieuw begin”.
Een goede dienst toegewenst.
Namens beide ZWO-groepen, Maarten Kooijman
Kerk in Actie in China en Hong Kong
De Protestantse Kerk in Nederland wil graag meer contact met de kerken in China. Medewerkers
van Kerk in Actie hebben in de loop van de jaren daarom verschillende oriënterende reizen
gemaakt om kerken in China te leren kennen en contact te leggen met theologische opleidingen en
christelijke organisaties.
Het is niet eenvoudig om een relatie op te bouwen met de Chinese kerken. China heeft altijd
afhoudend gereageerd op intensieve, ongevraagde buitenlandse contacten. Men legt graag de
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nadruk op de eigen waarden en zelfstandigheid. Daarom kost het opbouwen van een relatie veel
tijd.

Om die reden heeft Kerk in Actie ervoor gekozen om aan het Luthers Theologisch Seminarie in
Hong Kong een basis te zoeken voor verdere contacten. Dit Seminarie in Hong Kong leidt
studenten op tot predikant of theologisch docent. Daarnaast biedt het seminarie ook theologische
toerusting voor leken. Momenteel studeren aan dit seminarie zo’n 300 studenten.
Zij komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen als Cambodja, Myanmar, Laos,
Vietnam, Thailand, Filippijnen en Indonesië. De studenten van buiten Hong Kong zijn vaak al
enige tijd werkzaam als gemeentepredikant of docent op een seminarie en willen hun kennis
verdiepen. Het LTS heeft ook een parttime avondopleiding. Hier studeren nog eens 260
geïnteresseerde mensen theologie.
Van augustus 2013 tot september 2018 waren Tjeerd de Boer en zijn vrouw Kathleen Ferrier
uitgezonden naar Hong Kong (China). Tjeerd werkte als docent Missiologie aan het LTS. Samen
gaven ze er het vak Kerk en Samenleving. Tjeerd gaf niet alleen les in Hong Kong, maar ook korte
cursussen in China en onderhield daar contacten met kerken, kerkelijke organisaties en christenen.
Kerk in Actie ondersteunt verschillende diaconale projecten van de kerk in China.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengst “huiscollecte 2019”
Onder dankzegging aan alle gevers voor hun offervaardigheid melden wij u dat de onlangs
gehouden “huiscollecte 2019” € 3.281,33 heeft opgebracht. Dit bedrag is inclusief de via banken
ontvangen voor- en nagekomen giften alsmede een envelop via mw. Hoogwerf. Wij vinden dit een
mooi resultaat.
Deze collecte zou niet gehouden kunnen worden zonder de medewerking van alle mensen die ons
bij deze collecte ondersteund hebben. Ook hen willen wij hierbij voor hun hulp bedanken.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
de penningmeester, J. Sekeris

DIACONIE

Boodschappenactie Diaconie-Pernis
Op 16 april worden er weer boodschappenpakketten uitgedeeld aan mensen in ons dorp die onder
of op het bestaansminimum leven. Op de zondagen 31 maart en 7 april (gezamenlijke dienst in de
Eben-Haëzerkerk) kunnen de boodschappen ingeleverd worden. Mocht u niet in de gelegenheid
zijn boodschappen te kunnen kopen, dan kunt u een gift storten op de rekening van de diaconie:
NL96 RABO 0353 2025 84 o.v.v. boodschappenactie.
Boodschappenlijstje:
Afwasmiddel
Koffiefilterzakjes
Shampoo
Allesreiniger
Koffiemelkpoeder
Soep (pak of blik)
Beschuit
Macaroni
Spaghetti
Blikje tonijn/vis
Macaroni mixen
Spaghetti mixen
Chocopasta
Ontbijtkoek
Suiker
Crackers
Paaseitjes (choco)
Tandenborstel
Douchegel/zeep
Pak sap
Tandpasta
Groente (pot/blik)
Pannenkoekenmix
Thee
Hagelslag
Pindakaas
Toiletpapier 4 rol per pak
Jam
Rijst
Tuc (pakje)
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Koffie

Schenkstroop

Wasmiddel (vloeibaar of
poeder)

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst
Verantwoording giften van de maand maart 2019.
Ontvangen via Nel Boekholt
€ 2,- .
Ook deze keer weer hartelijk dank.
Aukje Koole
Sociëteit voor ouderen
Woensdag 3 april 2019 houden we weer onze ouderenmiddag in de koffieruimte in de kerk, ingang
via het hek aan de zijkant en dan de hoofdingang. 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.

JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 31 maart
en 7 april

Zondagsschool
Vertrek vanuit de kerkdienst (7 april Eben-Haëzerkerk)

Maandag 1 april
en 8 april

Zondagsschoolkoor “Timotheüs”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Vrijdag 29 maart

TOK
Rehoboth

Reis om de wereld in 80 dagen (5)
Yokohama naar San Fransisco
17.32 uur (inloop 17.15 uur)

Zondag 31 maart

Reflex

De Heuvel

Vrijdag 5 april

RockSolid
JVR
TOK

Samenwerken
19.32 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Reis om de wereld in 80 dagen (6)
San Fransisco naar New York
17.32 uur (inloop 17.15 uur)

Vrijdag 12 april

Rehoboth

19.00 uur

OVERIGE MEDEDELINGEN

***Bedankjes***
Het is hartverwarmend om te mogen ervaren dat zoveel mensen met me meeleven in deze voor mij
bewogen tijd. Gelukkig verloopt het na mijn operaties goed en de vooruitzichten zijn positief , nog
wel een lange weg te gaan i.v.m. chemokuren .
Hartelijk dank voor alle bezoeken, bloemen, kaarten en telefoontjes.
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Het steunt en sterkt me enorm.
Warme groet aan u allen van Gerrie Vogels .

***
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle blijken van medeleven rondom mijn
operatie. U zond ons kaarten, bloemen, telefoontjes, appjes, fruit en nog meer attenties.
Kortom het was voor ons beiden overweldigend om te ervaren dat zoveel mensen met ons
meeleven.
Wij willen u daarvoor heel hartelijk danken.
Aukje en Jan Hans Koole

Zangmiddag door en met seniorenkoren in De Bonte Koe
Op donderdag 4 april wordt er een zangmiddag gehouden door een aantal seniorenkoren uit de
regio. De deelnemende koren zijn: Sterrenburgkoor uit Dordrecht; Ons Genoegen uit Maassluis;
Stadspolderskoor uit Dordrecht; Vrije Tijds Koor uit Den Haag en Ouderenkoor Pernis.
Er wordt een breed repertoire gezongen, zoals musical, licht klassiek, geestelijk en populair.
Op het programma staat o.a. muziek van: R. Vaughan Williams, Jules de Corte, W.A. Mozart,
A. Dvorak, L. Cohen, B. Smetana, Tom Parker, A. Lloyd Webber.
Het wordt een middag vol koorzang en samenzang.
Datum en tijd: donderdag 4 april. Zaal open 13.00 uur. Aanvang 13.30
uur.
Plaats: Huis van de Wijk De Bonte Koe, Ring 224, Pernis.
Kom gezellig luisteren en meezingen. Iedereen is welkom. De toegang is
gratis.
Namens de koren,
Ouderenkoor Pernis, het bestuur.

PCOB Pernis
Op de bijeenkomst van de PCOB op dinsdag 9 april komt de heer Van Eekelen een lezing houden
over Rotterdam in de 2e wereldoorlog.
Locatie: De Bonte Koe.
Aanvang 9.45 uur, zaal open 9.15 uur.

Passie Pasen
Op vrijdag 12 april Passie Pasen in zang en muziek in de Dorpskerk te Poortugaal.
Aanvang 20.00 uur.
Met medewerking van: Kerkkoor Poortugaal en CGK Zanglust Pernis o.l.v Paul J. Roos,
Musica Sororum, Jan Teeuw orgel, Hans Cok piano.
De toegang is vrij; er wordt wel een collecte.gehouden.

Bladvulling

‘Loop niet voor me, misschien volg ik niet.
Loop niet achter me, misschien leid ik niet.
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Loop gewoon naast me, en wees mijn vriend.’
Vicky Brown

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
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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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