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KERKDIENSTEN

Zondag 26 juni 2011
______________________________________________
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Viering Heilig Avondmaal
18.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Voortzetting en Dankzegging Heilig Avondmaal
Ouderling van dienst en afkondiging
Morgendienst : dhr. B. Ruizeveld de Winter
Avonddienst : dhr. A.C. Bijl

Organist
dhr. W. Ketting
dhr. A. den Ouden

Commissie van ontvangst: mevr. N. Lavooij-van Dijk / mevr. S. van der Ent-Grotendorst
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: dhr. J.H. Koole
Oppasdienst : Lianne Hout en Hanneke Hout
Zondagsschool: Groep 1 - Siska Verheij
Groep 2 - Anneke Bruinse en Conny van Dijk

Zondag 3 juli 2011_ _____________________________
09.30 uur : ds. J. Snaterse te Hagestein
Ouderling van dienst en afkondiging
dhr. H.J. Verheij

Organist
dhr. A. Stortenbeker

Commissie van ontvangst: mevr. M. Verheij-Barendregt / dhr. D.J. Verheij
Collecte
: Diaconie / Kerkrentmeesters
Kerkauto
: R. van Hoog
Oppasdienst : Ineke Koert en Nel van der Stoep
Zondagsschool: Groep 1 en 2 - Conny van Dijk, Anneke Bruinse en Janny Verheij

BIJBELROOSTER
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26 juni
27 juni
28 juni
29 juni
30 juni
1 juli
2 juli
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3 juli
4 juli
5 juli
6 juli
7 juli
8 juli
9 juli

Matteüs 10:16-23
Matteüs 10:24-33
Matteüs 10:34-11:1
1 Petrus 5:1-7
1 Petrus 5:8-14
Matteüs 11:2-15
Matteüs 11:16-30

Bereid je maar (niet) voor!
Luid en duidelijk
Wat is het je waard?
De Heer is je herder
Wees alert
Groot en klein
Geef je gewonnen

Matteüs 12:1-15a
Matteüs12:15b-37
Matteüs 12:38-50
Psalm 48
Handelingen 18:23-19:7
Handelingen 19:8-22
Psalm 25

Sabbatsdebat
Onvergeeflijk
Betekenisvol
Sterke stad
Bijgepraat
Geestelijke strijd
Wegwijzer
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Meditatie
“Geestvervulling”
Hoe ?
(zie Hand. 4:31)
Opvallend is dat met Pinksteren er sinds jaar en dag allerlei manifestaties, festivals en
popconcerten (“Pinkpop”) plaatsvinden.
Niet zonder reden noemde Luther de duivel al de aap van God, die de dingen van God nabootst:
net echt…
Niet zelden gaan daarom deze gebeurtenissen gepaard met het gebruik van geestverruimende
middelen (als drugs en/of alcohol) ! Wel ‘geestverruimend’, maar niet geestvervullend, een
verschil zo groot als dat tussen gedreven en bezeten…
In de Handelingen der apostelen gaat het echter zuiver om de handelingen van de Heilige Geest.
Kenmerk ervan is dat daarin niet de mens centraal staat, maar Jezus.
Ander kenmerk is dat wanneer de Heilige Geest Jezus openbaar maakt dat niet instemming en
applaus teweegbrengt, maar verzet en ergernis.
Dat ervaren Petrus en Johannes wanneer zij een man, verlamd vanaf de moederschoot, in de Naam
van Jezus op de been helpen en die Naam het volk onderwijzen.
Dat komt hen op gevangenschap te staan en een verbod die Naam nog één keer te noemen.
Maar dat weigeren zij, domweg omdat zij niet nalaten kunnen te spreken over wat zij gezien en
gehoord hebben (Hand. 4:20).
Eenmaal weer onder elkaar brengen zij biddend onder woorden wat zij meegemaakt hebben:
namelijk het samenspannen van de machten en krachten van deze wereld tegen God en Zijn
Gezalfde.
Tegelijk belijden zij God als de Almachtige Schepper, die ook dit verzet in zijn beleid voorzien
heeft en dat aan zal wenden ten goede en sluiten dat af met de bede of God hen vrijmoedigheid
mag blijven geven voor Zijn Naam uit te komen.
Wanneer dat gebeden is, wordt de plaats waar zij zich bevinden bewogen en worden zij opnieuw
met de Heilige Geest vervuld en spreken zij met Woord van God met vrijmoedigheid.
Alsof de Geest hen sterkt het verzet tegen de Naam te verduren!
We hebben zojuist de zondag van de lijdende kerk gehad en wellicht het blaadje van “Open
Doors” gelezen en overpeinst.
Daar zien we de kracht van de Heilige Geest werkzaam in landen waar mensen een hoge prijs voor
geloven betalen moeten, alsof we de Handelingen der apostelen (de Handelingen van de Geest)
zich opnieuw zien afspelen…
Dan is het bij ons maar tam en slap.
Zijn onze kerkdiensten festivals geworden, religieuze manifestaties of evt. popconcerten? Het lijkt
echt, maar het is namaak, een beetje geestverruiming - goedkope troost en goedkope genade - ?
En geldt dat voor ons dagelijks geloofsleven ook? We doen nog wel wat voor God, maar zijn er
niet voor Hem!
Anne van der Bijl, de voorman van “Open Doors”, de man van het Volkswagentje, die al sinds de
jaren ’50 bijbels smokkelde naar Oost-Europa, zegt over zijn terugkeer naar God iets veelzeggends
en leerzaams.
Toen hij een keer ’s nachts wakker lag en zich gedrongen voelde zich over te geven, zei hij: “Hier
ben ik”, als uitdrukking van totale beschikbaarheid.
En die innerlijke opening gaf God gelegenheid hem te vervullen met de Heilige Geest om zich
sedertdien in te zetten voor broeders en zusters in de verdrukking.
Waar wij dat weer leren zeggen – onder inlevering van eigen agenda’s – kan de Geest ook ons
vullen en kunnen ook bij ons de Handelingen van Heilige Geest weer aanvangen.
Waarin Jezus centraal staat, het gebed het hart van ons leven vormt en het verzet tegen de Naam
moedig en volhardend verdragen wordt.
Tot die tijd hangt de vlag er slap bij en dekt de lading niet…
3

GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
Op 27 juni dhr. P. Molendijk (Schakelweg 162, Hoogvliet).
Op 29 juni mevr. A. van der Pols-Berkhout (Ring 473) en mevr. B.J. Vermeij-Verheij (Othelloweg
281, Hoovliet).
Op 1 juli mevr. M. van der Wende-Heuvelman (Murraystr. 52).
Op 2 juli mevr. E.P. de Jongh-Ponse (Overhandstr. 22).
“Want goedertieren is de Heer;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht”.
( Ps.100:4 O.B.)

Jubilea
Op 25 juni zijn Dhr. J. Kruidenier en Mevr. M. Kruidenier-den Ouden (Uiterdijk 132)
40 jaar getrouwd.
Op 30 juni zullen Dhr. J.M. Netten en Mevr. J. Netten-Schotten (Ring 503) 45 jaar getrouwd zijn.
Beide echtparen van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegebeden!

Zieken
In het Maasstad-ziekenhuis: Dhr. F.J.van der Kamp (Uiterdijk 173)
Mevr. D. Boele-van der Steenhoven (G.A. Soetemanweg 67)
Mevr. C.P. Dekker-Bouman (Havenlicht 212) is vanuit Ikazia overgeplaatst naar Sonneburgh.
Allen in het ziekenhuis en alle zieken thuis Gods nabijheid toegebeden!

Verpleegtehuizen
Verpleeghuis De Breede Vliet

De Elf Ranken

Schakelweg 162, 3192 JP Hoogvliet

Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht

Dhr. P. Molendijk
Dhr. P.H. van Hengel

Mevr. P. Mastenbroek

De Meeuwenhof

Verpleeghuis Sonneburgh

Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet

Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam

Dhr. P. van Rossen

Mevr. C.P. Dekker-Bouman

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!

Bloemen
Op 12 juni 2011: Mevrouw P. 't Hart - Besterveld, Ring 125 en
De familie Van Eck, Ring 59.
Op 19 juni 2011: Mevrouw J. Ruizeveld de Winter - Keemink, Pastoriedijk 394 en
De familie Van Viegen, G.A. Soetemanweg 57c.

Giften
Via Ds. Lavooij 1x €50, 1x €20, 3x €10 voor de kerk en 1x €10 voor de zending!
Alle gevers dank!
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Bij de diensten
We mogen terugzien op feestelijke Pinksterdiensten, waarin ’s morgens Dhr. W.H. Kirchner tot
lidmaat aangenomen werd, Revival zong en ’s avonds een drietal fluitisten de zangdienst
opluisterden.
Komende zondag wordt het Heilig Avondmaal bediend en ontvangen we Brood en Wijn tot
voeding en versterking van onze band met de Heiland, onder de belichting van de Heilige Geest,
waarin brood en wijn verwijzen naar Zijn lichaam, dat verbroken en Zijn bloed, dat vergoten is, tot
een volkomen verzoening van al onze zonden. Maar ook communiceren wij de Opgestane Heiland,
die Zijn leven in en door ons onderhoudt, opdat wij niet voor onszelf, maar voor Hem leven!
Ontmoetingsavond Havenlicht
Het was verheugend te zien dat er zoveel mensen blijk gaven van betrokkenheid met het initiatief
van de verschillende predikanten van ons dorp om samen na te denken over de toekomst van onze
kerken in Pernis 2020! Meer dan 80 mensen zijn er geteld!
Het verslag volgt nog, maar één ding staat vast: een avond als deze vraagt om een vervolg en wij
zullen ons best doen om daar inhoud aan te geven.
Belijdenis doen
Al zit er nog een zomer tussen, in september hopen we toch weer een belijdeniskring te vormen.
We hebben dat dit seizoen gedaan op zondagavond 1x per 14 dagen, in het nieuwe seizoen hangt
het opnieuw van de deelnemers af wat zij willen.
Tot de Pasen denken en spreken we over zaken die met de bijbel, geloven en leven te maken
hebben en na die tijd, van Pasen tot Pinksteren, zal specifiek over belijdenis doen gesproken
worden. Iedereen kan er dus aan deelnemen tot de Pasen, maar wie belijdenis wil doen, gaat dan
nog 50 dagen verder.
Ik hoop dat zich weer een gespreksgroep gaat vormen, ik was ook blij dat een aantal ambtsdragers
bereid was mee te doen en de vraag aan u/jullie, lezers van dit stukje is: overweeg het, denk en doe
mee, het is altijd leerzaam en geef je tijdig op: per telefoon, briefje of per e-mail (4161724, Ring
21 en ds.lavooij@gmail.com).
Zendingsechtpaar
Ik hoop dat na de presentaties van Kees-Jan en Lianne Koster over hun werk in Engeland het
belang ervan gegroeid en dat wij ons best doen hen verder op weg te helpen hun plannen te
realiseren. Daarbij is uw gebed nodig, maar ook uw financiële ondersteuning.
Zij kunnen toch op u en mij rekenen ?!
Voetbal
Door blessures geplaagd gaat de voetbalmatch van de eeuw - de Lavooijtjes tegen Pernis - niet
door op 25 juni. U kunt dus gewoon thuisblijven. Helaas!
Gedicht

Beschaamd Pinkstergebed
Heer die door dichte deuren heen
het huis vervult, het hart vervult,
uw adem zendt door steen en neen,
toon met geduld uw ongeduld:
al vindt U onze deur weer dicht,
kom met uw tederste gericht;
uw ademing diep binnenin,
Waar U zichzelf een woning sticht.
Inge Lievaart
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Pastorieklanken
Ja, de vlag (of wat daar voor doorging) kon uit: Eva is geslaagd voor haar VMBO-theoretisch! Met
haar feliciteren wij velen, die ook een diploma hebben verworven.
Zo hier en daar kon je meer zien hangen. Wellicht ook zijn er die een ‘her’ hebben of die gezakt
zijn…, maar die laatste categorie heeft mij althans wat Pernis betreft nog niet bereikt.
Ook Sarah is geslaagd voor haar HBO-V in Groningen. Dat waren de blijde berichten.
Over de toekomstplannen van de dames berichten we weer in een latere Kerkklanken.
Misha moet nog even wachten voordat hij hoort dat hij z’n ‘propjes’ (= propedeuse) gehaald heeft.
Nu blokt hij nog (gelukkig met fris weer).
Minder blij nieuws is dat mijn vader opnieuw een herseninfarct heeft gehad, n.b. op de 2e
Pinksterdag een paar uur nadat we hen weer thuis hadden gebracht na een lang weekend bij ons.
Hij bleek ’s avonds niet meer uit zijn stoel te kunnen opstaan en moest naar het ziekenhuis (van
Harderwijk) voor nader onderzoek. Daar bleek dat hij een beroerte had gehad. Naar alle waarschijnlijkheid zal hij binnenkort naar een verpleegtehuis gaan om daar te revalideren, maar of hem
dat ooit weer thuis zal brengen is nog maar de vraag. Een hele schok voor hem en voor mijn
moeder, dat nu ze gescheiden zijn, een paar weken voor ze 65 jaar getrouwd zijn (8 aug.).
Natuurlijk hielden wij er allemaal rekening mee dat er eens iets zou gebeuren, maar als het
gebeurt, ben je toch aangeslagen.
We rijden nu regelmatig naar Ermelo om ze bij te staan, allerlei te regelen en op de nieuwe situatie
zo goed mogelijk in te spelen.
We geloven en bidden dat zij kracht van Boven ontvangen zullen om het uit te houden in de
spannende dagen.
Een hartelijke groet van de pastoriebewoners, een beetje heen en weer geslingerd tussen blijdschap
en droefheid!

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
AGENDA

Woensdag

29 juni

Consistorie

Consistoriekamer

19.45 uur

Fonds Inwendige Zending
De extra deurcollecten van Eerste Pinksterdag, welke bestemd waren voor het Fonds Inwendige
Zending, hebben € 322,27 opgebracht.
De gemeente wordt hiervoor hartelijk dank gezegd!

ZENDING

Broeders en zusters,
Het is bijna zomer en de schoolvakantie staat op het punt om te beginnen. Een tijd van uitrusten en
genieten! Voor ons breekt een spannende tijd aan, nog maar twee maanden te gaan en dan volgen
we de GO-conferentie (Global Orientation, training en toerusting van Operatie Mobilisatie voor
nieuwe zendingswerkers). Ook deze keer komen er weer zo’n 250 nieuwe zendingswerkers vanuit
heel de wereld samen met maar één doel, uitgaan om het Evangelie uit te dragen. We zien er erg
naar uit om hen te ontmoeten en deel te hebben aan het wereldwijde zendingswerk, voor ons in
Engeland.
Maar voor het zover is moet er nog wel wat gebeuren. Veel praktische zaken waar we hard aan
kunnen werken en regelen, nieuwe paspoorten, heel veel spullen uitzoeken, (wat gaat mee en wat
niet), inpakken en klaarmaken om naar Engeland te vervoeren, en nog veel meer.
Maar ook nog belangrijke dingen die we zelf niet in de hand hebben, maar waar we mogen
vertrouwen dat God zal voorzien. Zo zijn onze financiën voor de komende twee jaar nog niet rond,
en moet ons huis nog worden verkocht.
Steeds weer zien we (en worden we erop gewezen) dat God werkt, en wonderen doet.
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Na drie maanden was er via de makelaar nog niemand geïnteresseerd in ons huis, maar nu is er een
potentiële koper en we hopen dat het tot de verkoop van ons huis zal leiden. Als er één ding is dat
we de afgelopen tijd wel hebben ervaren is dat het niet gebeurt wanneer wij het willen en op de
manier die wij voor ogen hebben, maar dat God de dingen laat gebeuren op Zijn tijd en naar Zijn
wil.
Het verwondert ons steeds weer hoe God door mensen heen wil werken. Zo wil God ook u
gebruiken in zijn dienst, iedereen op zijn eigen plaats. Dat is zo’n groot wonder, God heeft ons
helemaal niet nodig, maar toch wil God zijn plan uitwerken door mensen heen. Wij hebben u
nodig om te kunnen gaan, zonder uw ondersteuning in gebed en financieel zijn we nergens. We
zijn heel dankbaar dat zo’n 40 mensen en families ons per maand of per kwartaal ondersteunen
met een gift en ons gedenken in hun gebeden. We nodigen ook u van harte uit om u bij hen aan te
sluiten en op die manier ook deel te hebben aan het zendingswerk wereldwijd. Daarnaast steunen
velen van u ons door het kopen van een zakje snoep, het laten herstellen van uw computer of het
doen van een eenmalige gift. Daar zijn we erg dankbaar voor!
Voordat we naar de GO-conferentie zullen gaan en daarna naar Engeland zullen vertrekken mogen
we in de gemeente Gods zegen ontvangen. De morgendienst op zondag 14 augustus zal in het
teken staan van onze uitzending. We nodigen u allen van harte uit om deze dienst bij te wonen.
We zien ernaar uit om te ontdekken en te gaan zien hoe Gods plannen zich zullen ontvouwen en
hoe wij als gezin daarin deel mogen zijn.
Hartelijke groet,
Kees-Jan, Lianne, Jonathan en Ezra Koster
P.S. Tot nu toe hebben we nog niet iemand kunnen vinden die het onderhoud van de website van
de Hervormde gemeente van Kees-Jan wil overnemen. Kunt u overweg met een tekstverwerker op
de computer en lijkt het u leuk om deze website te onderhouden? Neem dan contact op met
Kees-Jan (keesjan@koster.cx).

DIACONIE

Kerktelefoonuitzending
Donderdagavond 30 juni 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 voor iedereen te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl.
Tijdens de uitzending kunt u bellen met 06-29217072.
Teun en Rien Roobol.

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.G. “Wees een zegen”
Als afsluiting van dit seizoen rest ons nog het etentje bij restaurant de Sluiskop op 29 uni ,
aanvang 17.30 uur. Voor wie nog geen tijd heeft gehad om de € 22,50 over te maken nog even het
rekeningnr. van de Rabobank: 3532.59.756. t.n.v. H.V.G. Wees een zegen .
We wensen u allen een fijne zomer toe en hopen weer bij elkaar te komen op donderdag
22 september in de consistorie.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Jopie Jansen-van Bennekum
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H.V.D. bloemendienst
Verantwoording giften van de maanden mei en juni.
Ontvangen via Mevr. D. Verhey-Verschoor 1x €15,Nel Boekholt
1x €10,Anke Keemink
1x €10,Ineke Koert
1x € 5,Janny v.d.Kuil
1x €10,Zelf heb ik ontvangen
1x € 5,Via mijn brievenbus
1x €10,- en 1x €50,Alle gevers en/of geefsters ook deze maal weer hartelijk dank!
Aukje Koole

JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten
Zondag 26 juni
en 3 juli

Zondagsschool
Vertrek vanuit de kerkdienst

Maandag 27 juni

Gospeljongerenkoor “Revival”
Bovenzaal Rehoboth 19.45 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

OVERIGE MEDEDELINGEN

*** Bedankjes ***
Mede namens mijn vrouw, die momenteel ca. 7715 km van hier verblijft, hartelijk dank voor de
vele mooie kaarten, welke wij mochten ontvangen voor ons 40-jarig huwelijk.
Joop en Riet Hollaar
***
Hartelijk dank voor de vele bloemen, kaarten en fruit die we mochten ontvangen ter gelegenheid
van ons 55-jarig huwelijk.
Leen en Janie Beijer-Bijl
***
Het was hartverwarmend zoveel kaarten, bloemen en felicitaties voor ons 50-jarig huwelijk te
mogen ontvangen. Daar willen wij iedereen hartelijk voor bedanken.
Ali en Aart Buitendijk

Verjaardagsfonds
Afrekenen verjaardagsbusjes op donderdag 30 juni tussen 19.00 en 20.00 uur bij
mevrouw Molendijk, Uiterdijk 169 en
mevrouw Koert, Burg. van Esstraat 205.
Opbrengst over de maanden maart en april: € 266,60.
Hartelijk dank hiervoor!
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Data Kerkklanken 3e kwartaal 2011
Inleveren kopij
Verschijningsdata
1-7 (6 weken)
8-7 nr. 8 (zomervakantie)
12-8 (3 weken)
19-8 nr. 9
2-9
9-9 nr. 10
16-9
23-9 nr. 11
30-9
7-10 nr. 12

baza R ommelmarkt
vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus 2011
wordt er weer een Bazar / Rommelmarkt gehouden
Heeft u iets voor de bazar / rommelmarkt en/of goede bruikbare kleding,
dan kunt u contact opnemen met:
Dhr. C. v.d. Berg
Dhr. B. van Dijk

tel.: 4384130
tel.: 4163319

De vaste ophaaldag is maandag van 9.30 tot 12.00 uur
U kunt ook zelf spullen brengen op maandag tussen 9.00 en 15.00 uur
Verkoop: iedere maandag van 9.00 tot 15.00 uur
Spaart u mee met ons ?
Douwe Egbertsbonnen en Gouda’s Gloriezegels
Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen.
Inleveren bij: Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165, tel.: 4160563

Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis

http://www.hervormdpernis.nl

Kerkgebouw
Ring 1, tel: 472 27 59
Koster: dhr C. van der Stoep
tel: 416 44 33

Scriba
dhr R. v.d. Leeden
Van Zyll de Jongstr. 96, 3195 TP Pernis
tel: 472 03 52

Predikant
ds C.E. Lavooij
Ring 21, 3195 XB Pernis
tel. 416 17 24

Rehoboth
tel: 416 41 25
Ozingastraat 73, 3195 SK Pernis
beheerder: mw. B. de Laat-Spruijt
tel: 472 05 78

Bovenzaal Rehoboth
tel: 416 36 49
Ozingastraat 73, 3195 SK Pernis
beheerder: mw. W.G. de Ronde-van der Toolen
tel: 416 50 17

Diaconie
Bankrek.nr.: 3532.02.584

College kerkrentmeesters
Bankrek.nr.: 3532.02.509
Postgiro: 63.27.27

Administratie collectebonnen
Bankrek.nr.: 3532.57.230

Verdere informatie (overige adressen en informatie vindt u in de Wegwijzer)
Thuiszorg Rotterdam
Huishoudelijke verzorging - Persoonlijke verzorging - Thuisbegeleiding - Specialistische verpleging
Persoonsalarmering - Cursussen - Servicepas Rotterdam - Thuiszorgwinkel Rotterdam
Klantenservice (010) 282 60 00 www.thuiszorgrotterdam.nl
VraagWijzer Pernis van Stichting Welzijn Hoogvliet
Voor informatie en verwijzing op gebied van wonen, zorg en welzijn: Wijkservicecentrum
G.A. Soetemanweg 25, 3195 TC Pernis, tel. 472 28 09. Email: a.vanderschee@welzijnhoogvliet.nl
Spreekuren: zie de Wijkpost
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