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Paasproject lied.
Afgelopen week is het lied voor het Paasproject van de Zondagsschool uitgedeeld. De
komende weken zullen we dit lied in zijn geheel zingen. De volgorde hiervan zal zijn: Refrein
(chorus), couplet 1, refrein, couplet 2, refrein, couplet 3, refrein, couplet 4 en refrein.
Mocht u geen lied hebben, dan liggen er achter in de kerk nog een aantal exemplaren.
Ziekenhuis patiënten.
Voor zover ons bekend verblijven de volgende gemeenteleden in het ziekenhuis:
 Mevrouw J. van Gemeren - Kruk, Pastoriedijk 2 en
 Mevrouw P.E. 't Hart - Besterveld, Ring 125, zij beiden verblijven in het Ikazia
ziekenhuis.
Bloemen.
De bloemen van deze zondag, gaan als groet van de gemeente naar:
 Mevrouw A. Dubbeldam, Cremerstraat 146 en
 Mevrouw M. van der Wende - Heuvelman, Murraystraat 52.
Avonddienst.
U bent van harte uitgenodigd voor de dienst vanavond om half zeven, voorganger is ds.
Lavooij. Wilt u uw ELB meebrengen? Vanavond wordt het tweede artikel van het
Apostolicum behandeld.
Schriftlezingen.
De schriftlezing in de morgendienst is uit Esther 6 en in de avonddienst Matthéüs 17.
Poeriem.
Na de ochtenddienst wordt u bij de hoofduitgang een verrukkelijke traktatie aangeboden.
Taizé dienst vanavond in Pernis!
“De Europese ontmoeting is afgelopen, de broeders zijn weer terug in Taizé en in Rotterdam
is de rust weergekeerd. Of …. toch niet? In 2011 gebeurt er nog van alles rondom Taizé.
Gebedsdiensten Workshops, reizen, in de loop van het jaar komen er nog andere activiteiten
en initiatieven bij.”
Bovenstaande tekst is van: “Jong katholiek” en “JOP”( PKN ) Samen op weg in Taizé
activiteiten. Herkenbaar is de drijfveer om door te gaan. Vanavond, de eerste keer na de
grootscheepse jongerenontmoeting tussen Kerst en Oud- en nieuw in Rotterdam, is er in
Baptistencentrum De Heuvel, Ring 322 te Pernis weer een Taizé viering. De viering begint
om 20.00 uur. Iedereen van jong tot oud is uitgenodigd en is van harte welkom om aanwezig
te zijn, dus ook als je nog helemaal niet bekend bent met Taizé.
Neem gerust kennissen, familie en/of vrienden mee! Ontdek het samen met ons. Samen
bidden, zingen, inkeren, stil zijn. Voor eventuele vragen kun je altijd terecht bij onderstaand
persoon. Hopelijk tot vanavond.
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