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Ziekenhuis patiënten.
Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.
Bloemen.
De bloemen van deze zondag, gaan als groet van de gemeente naar:
mevrouw P. Sijtsma – van den Berg, Vermaetweg 32 en
de heer R. van Poppel, Ring 243.
25 jarig ambtsjubileum ds. Lavooij.
Zondag 9 oktober j.l heeft ds. Lavooij zijn 25-jarig ambtsjubileum in de Antonius- of Dorpskerk te
Kantens, gevierd. Het ambtsjubileum wordt in de morgendienst van volgende week zondag herdacht in de
eigen gemeente, in deze dienst hoopt ds. Lavooij voor te gaan. Na afloop van de dienst bent u van harte
uitgenodigd voor een receptie in verenigingsgebouw Rehoboth van elf tot een uur, alwaar u ds. en
mevrouw Lavooij kunt feliciteren. Wanneer het vervoer naar Rehoboth een probleem is, dan kunt u
contact opnemen met de kerkauto.
Tijdens de receptie willen wij ds. Lavooij een cadeau aanbieden.
Wanneer u wilt bijdragen kunt u een bedrag overmaken naar de rekening van het Fonds Inwendige
Zending 3532.02.401 o.v.v. cadeau ds. Lavooij.
Sing inn.
U bent van harte uitgenodigd voor de Sing-inn komende dinsdagochtend vanaf tien uur in Rehoboth.
Belijdenis catechese.
Vanavond is weer belijdeniscatechisatie in de consistoriekamer vanaf kwart voor negen.
Liturgie.
Morgendienst:
Gezang 460 :
ELB 297 :
Psalm 65
:
ELB 262 :
Psalm 93
:
Gezang 445 :
Gezang 444 :
Gezang 293 :
ELB 187 :

1 en 3
2 en 3
2 en 3

Avonddienst:
Gezang 323
Psalm 2
Psalm 89
Psalm 110
Psalm 132
Gezang 476

:
:
:
:
:
:

1 en 4
3 en 4
1 en 2
1 en 4
7 en 8
2 en 5

1 (IM)
1 en 3

Schriftlezingen: Genesis 45 : 1 – 15
en Mattheus 14 : 22 – 27

Schriftlezing:
Mattheus 22 : 34 – 46

De appeltaarten komen eraan!
In de nacht van 28 op 29 oktober zullen wij onze bakkerij in de JVR weer even openen om voor u een
heerlijk taartje te bakken. Dit kunnen wij natuurlijk niet alleen. Daarom een oproep:
Voor de vrijdagavond (vanaf 19.00) zoeken wij een flink aantal appelsnijders. Man of vrouw, oud of jong
dat maakt niet uit! Wanneer u gehecht bent aan uw eigen schilmesje en teiltje, kunt u dit uiteraard mee
brengen. Wij zorgen dat er een kopje koffie/thee klaarstaat, met een “dekkertje” uiteraard.
Verder zoeken wij ook nog een aantal bezorgers. Dit om de taarten, nadat ze zaterdag bij bakker Dekker in
de oven zijn gebakken, te bezorgen. We starten met bezorgen om 13.00 uur.
Wilt u (of jij) zich aanmelden voor één van bovenstaande klusjes, laat het dan even weten aan één van ons.
Verder kunt u zich alvast verzekeren van een heerlijke appeltaart door uw strookje in te leveren, of uw
gegevens in te vullen op de lijst achter in de kerk. Het is ook mogelijk om uw bestelling te plaatsen op de
website: www.hervormdpernis.nl (let wel op dat u een bevestiging via de mail krijgt, anders is het niet
helemaal goed gegaan).
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De kosten voor een taartje zijn € 3,50 per stuk. De opbrengst van deze actie zal, zoals u allen wel bekend,
gaan naar het weesdorp in Rwanda. Wij hopen dat u Pernis voor Afrika blijft steunen door uw
medewerking tijdens deze actie en/of het bestellen van een heerlijk appeltaartje!
Groeten van Pernis voor Afrika
Kidspraise.
De Baptisten Gemeente Pernis organiseert deze herfst weer een speciale dienst voor kinderen en tieners,
een KIDSPRAISE. Het thema is: “Verboden te plakken”.
In de kidspraise staat het zingen centraal en kijken en luisteren we naar een verhaal in sketchvorm a.d.h.v.
een boek van Max Lucado. De vorige keren waren een groot succes en ook nu belooft het een heel mooie
en leuke middag te gaan worden. Iedereen is op deze middag dan ook van harte welkom, en in het
bijzonder de (jonge) inwoners van Pernis en omgeving.
De kidspraise is vanmiddag in gebouw de Heuvel, Ring 322 in Pernis, begint om 15.00 uur en duurt
ongeveer een uur. We hopen veel kinderen en tieners te ontmoeten!
Meer informatie is te vinden op www.baptisten-pernis.nl
Bijbelkring.
Woensdagavond is er weer een gezamenlijke bijbelkring met de Baptisten in de bovenzaal van Rehoboth.
Aanvang is acht uur.
Uitnodiging bidstond.
Voor de zomervakantie is er een vergadering geweest m.b.t de jeugddiensten. Helaas zijn de 2 laatste
diensten dermate slecht bezocht dat die avond het besluit is genomen om (voorlopig) te stoppen met de
jeugddiensten. Heel veel vragen zijn er rondom het jeugdwerk breed… hoe verder?!
We hebben het plan opgevat om te gaan bidden voor het jeugdwerk:
- Heer, hoe moet het verder?
- Welke factor zijn wij zelf in het geheel? Lopen we U soms in de weg?
- We vragen om inspiratie, ideeën, wegen die we mogen gaan.
- We zijn dankbaar voor alle leiding die momenteel op de verschillende clubs actief is / gaat worden.
- Gezegend met de materialen die voor het nieuwe seizoen klaarliggen.
- …..
Afgelopen maandag 29 augustus zijn we voor de eerste keer bij elkaar geweest om te bidden.
De volgende avonden zijn, maandag 24 oktober, woensdag 23 november en donderdag 15 december,
aanvang: 20.30 uur (inloop vanaf 20.15). Locatie: Ring 181 (fam. Louwen)
We hopen dat er veel mensen zijn in Pernis die zich geroepen voelen om mee te bidden door hun
aanwezigheid op deze avonden, door actief mee te bidden (in stilte, zachtjes of hardop), door zich
betrokken te voelen, door (als u/ je niet op de bidavonden aanwezig kan zijn) persoonlijk voor het
jeugdwerk en de gemeente (Baptist, Gereformeerd en/ of Hervormd) wilt bidden.
We hopen veel mensen die het jeugdwerk na aan het hart ligt (en bij wie is dat niet?!), uit de verschillende
gemeenten in Pernis, te mogen begroeten op deze avonden aan de Ring 181.
Groeten, Corrie Kranendonk 010 - 438 59 07 corrie.kranendonk@chello.nl , Martijn Talens en Ad en
Anneke Louwen 010 - 438 57 75 ad.louwen@12move.nl Ring 181.

