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Dankstond voor Gewas en Arbeid.
Ziekenhuis patiënten.
Voor zover ons bekend verblijft in het ziekenhuis:
Mevrouw G. Borst – Borst, het Havenlicht kamer 202, zij verblijft in het Maasstad.
Bloemen.
De bloemen van deze zondag, gaan als groet van de gemeente naar:
mevrouw A. Koert – van der Pol, het Havenlicht kamer 12 en
de familie Meijboom, Burgemeester Verduijnstraat 24.
2e extra collecte voor het tekort op de begroting van de kerkrentmeesters.
De deurcollecte na afloop van de ochtenddienst is voor de 2e extra collecte voor het begrote tekort
van de kerkrentmeesters voor dit jaar. Het college van kerkrentmeesters is blij dat, door u als
gemeente, telkens weer wordt voldaan aan de oproep tot offervaardigheid. Het is dan ook met
vertrouwen dat uw college deze 2e extra collecte van harte bij u aanbeveelt.
Fonds Inwendige Zending.
Zondag 13 november zal de laatste deurcollecte van 2011 worden gehouden bestemd voor het Fonds
Inwendige Zending. Nu reeds van harte aanbevolen.
Spaardoosjes.
Volgende week zondag kunnen de spaardoosjes voor de zending ingeleverd worden.
Het spaardoosje kunt u voor in de kerk afgeven.
Koffie drinken.
Na afloop van de ochtenddienst van volgende week zondag bent u weer van harte uitgenodigd voor
de koffie of thee.
Uitnodiging voor de Senioren Alpha cursus.
Dit is een cursus voor 50-plussers om de kernbegrippen van het christelijk geloof te (her)
ontdekken. Deze zal in januari beginnen en uit een 12 tal bijeenkomsten bestaan. Inleiders zijn o.a
ds. Van der Hoek, ds. Lavooij e.a. De kaart met de contactpersoon vindt u links en rechts op de
planken bij de uitgang. Informatiemiddag is op 12 november tussen 2 en 4 uur in de Heuvel.
Taizéviering.
Na Rotterdam zal de Europese jongerenontmoeting van Taizé dit jaar gehouden worden in Berlijn.
De stad die lange tijd verdeeld was, zal van 28 december tot 1 januari een teken zijn van
verbroedering tussen Oost- en West-Europa. Vanuit Rotterdam zal er een reis naar Berlijn
georganiseerd worden. Meer informatie hierover vind je in Kerkklanken of op
www.taizeinrotterdam.nl.
Voor wie Berlijn te ver weg is, zal er op zondag 13 november een Taizéviering gehouden worden in
Pernis. De viering wordt gekenmerkt door eenvoudige liederen en stiltes. Een enkele korte
Bijbellezing, een psalm, een gebed is alles wat gesproken wordt. Alles is erop gericht om tot rust te
komen en plaats te maken voor God. Iedereen – van jong tot oud – is van harte welkom om 20.00 uur
in ‘De Heuvel’, Ring 322.
Namens de voorbereidingsgroep, Marco van der Stoep.
Bijbelkring.
De bijbelkring komt woensdagavond 9 november bijeen in de bovenzaal van Rehoboth vanaf 8 uur,
inloop kwart voor acht.

Verkiezingen ambtsdragers.
Aan het einde van dit jaar loopt het ambtstermijn van diverse kerkenraadleden af. Binnenkort
worden de vacatures bekend gemaakt en voorgelegd aan de gemeente, waarbij u in de gelegenheid
wordt gesteld kandidaten voor te dragen. Om dubbeltallen te voorkomen stelt de kerkenraad voor
de plaatselijke regeling aan te passen. Hieronder vindt u het voorstel. Het essentiële verschil vindt
u in artikel 1.3. In de huidige regeling wordt gesteld voor welke ambtsdrager de kandidaatstelling is
bedoeld.
Verkiezing ambtsdragers
1.1 De verkiezing van ambtsdragers is voorbehouden aan de lidmaten van de gemeente.
1.2 Aan het eind van ieder oneven kalenderjaar is om en nabij de helft van de ambtsdragers,
volgens rooster, aftredend. In de maand oktober worden de gemeenteleden, via afkondiging
in de eredienst en publicatie in het kerkblad, in kennis gesteld welke kerkenraadsleden
aftredend zijn en of zij herkiesbaar zijn.
1.3 De lidmaten van de gemeente worden gedurende 14 dagen in de gelegenheid gesteld
kandidaten in te dienen voor de aanstaande vacatures. Iedere kandidaatstelling dient
ondertekend te zijn door minimaal 10 lidmaten. Op de kandidaatstelling staat aangegeven
voor welk ambt deze bedoeld is.
1.4 De kerkenraad stelt de kandidatenlijst vast. Wanneer er meer kandidaten zijn dan vacatures
wordt er overgegaan tot het houden van een stemming door de lidmaten van de gemeente.
1.5 Wanneer er evenveel of minder kandidaten worden ingediend door de lidmaten dan er
vacatures zijn, kan de kerkenraad in zijn vergadering de kandidaten verkozen verklaren.
Iedere verkozen kandidaat wordt schriftelijk in kennis gesteld van zijn of haar verkiezing
en wordt geacht hierop, schriftelijk, uiterlijk na 7 dagen te antwoorden. De gemeente
wordt, via afkondiging in de eredienst en publicatie in het kerkblad, hiervan in kennis
gesteld
1.6 Wanneer er een verkiezing van ambtsdragers plaatsvindt wordt de gemeente, via afkondiging
in de eredienst en publicatie in het kerkblad, minimaal 14 dagen voor de verkiezing hiervan in
kennis gesteld.
1.7 Wanneer er geen kandidaten worden ingediend of de vacature niet wordt vervuld door
bedanken van de verkozen kandidaat is de kerkenraad gemachtigd zelf in de vervulling van
de vacature te voorzien.
De regeling dient aan de gemeente worden voorgelegd en daarna door de kerkenraad vastgesteld.
Gezien er geen gemeenteavond meer staat gepland dit jaar vragen wij de lidmaten na de
morgendienst van zondag 13 november a.s in de kerk te blijven en krijgt u de gelegenheid te
reageren op bovenstaande. Indien gewenst kan er over gegaan worden tot een (schriftelijke)
stemming.

De Kerkenraad.
Liturgie 6 november 2011 (ochtend).
ELB 162:
1, 4 5 en 7
Psalm 24:
1 en 2
Gezang 351:
1, 2 en 3
ELB 168:

Gezang 366:
Gezang 423:
Psalm 65

2, 3, 4 en 5
2 en 5

Schriftlezing: Genesis 4.

