Zondagsbrief 20 januari 2013 Hervormde Gemeente Pernis.

http://www.hervormdpernis.nl
Wandelen met God
Dat is het thema van de week van gebed komend jaar. Deze gebedsweek is van zondag 20 januari t/m
zaterdag 26 januari. Ook dit jaar willen we meedoen in interkerkelijke samenwerking. Op de
´doordeweekse´ dagen (maandag t/m zaterdag) komen we een uurtje samen om te bidden. Dan zijn we te
gast bij één van de kerken in Pernis, te weten hervormd, gereformeerd, gereformeerd vrijgemaakt en
baptist. Een gebedssamenkomst begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur. Elk jaar weer is het een
geweldige ervaring om samen te bidden met broeders en zusters uit diverse gemeenten en de eenheid te
proeven die er wel degelijk is.
Daarom alvast de oproep om te komen en mee te bidden. Als contact met God een serieuze zaak voor u is
bent u van harte welkom. Het schema van wanneer en waar is als volgt :
Datum
Locatie
Tijd
Maandag 21 januari
Baptist
19:30 – 20:30
Dinsdag 22 januari
Gereformeerd vrijgemaakt
19:30 – 20:30
Woensdag 23 januari
Gereformeerd
19:30 – 20:30
Donderdag 24 januari
Baptist
19:30 – 20:30
Vrijdag 25 januari
Gereformeerd vrijgemaakt
19:30 – 20:30
Zaterdag 26 januari
Hervormd
19:30 – 20:30
De woensdagavond staat nog niet helemaal vast, dit kan nog veranderen in hervormd.

Ziekenhuispatiënten:
Mw. B.J. den Ouden – Koudijzer, Het Havenlicht kamer 211 is opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis,
afdeling 6 B kamer 7.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Mw. L.M. Molendijk – Aalbers, Deijffelbroekseweg 25 en naar
Mw. J. Lagendijk, Het Havenlicht kamer 109.

Morgendienst 09.30

Avondbijeenkomst 18.30

Voorganger: Ds. D. van Duijvenbode,
te Monster
Organist: de heer W.A. Ketting

Voorganger: Ds. E. van Rooijen,
te Bleiswijk
Organist: de heer K. van Dijk

Psalm 122: 1
Gezang 442:(in wisselzang)
Gezang 449: 3, 4 en 5
ELB 422:
Psalm 34:1 en 5
ELB 118:
Gezang 452: 1 en 3

Gezang 289: 3 en 5
Psalm 139: 2 en 3
Psalm 131: 2 en 3
Psalm 40: 2 en 3
Psalm 51: 5 en 7
Gezang 429:

Schriftlezing:
- Matthéüs 2 : 13 – 23
- Lucas 2 : 39 – 40

Z.O.Z.

Schriftlezing:
Exodus 36 : 1 – 7

Zie Om Zijde

Z.O.Z.

Informatie voor de Zondagsbrief en afkondiging.
Naar aanleiding van vragen uit de gemeente waar tekst voor de zondagsbrief kan worden aangeleverd is
het volgende afgesproken:
Wanneer u tekst heeft voor de Zondagsbrief kunt u die op vrijdag, vóór 18.00 uur, aanleveren bij de
waarnemend scriba Bram Bijl.
Bij voorkeur per Email aan: a.byl@upcmail.nl , via een geschreven notitie via de brievenbus, Ozingastraat
55, of informatie per telefoon, 010 – 4 16 74 37.
Ook doen wij wederom een beroep op u om informatie over ziekenhuisopname die u wil laten opnemen in
de zondagsbrief of wil laten afkondigen tijdig door te geven.
Want wat niet bekend is kan ook niet worden vermeld!

Roemenie reis:
Aanstaande zondag,morgen dus, vertrekken Ds. lavooij en Bas Koert naar Roemenie.
U kunt deze reis volgen via een dagelijks reisverslag op de website van onze kerk.
Als u zelf niet over internetbeschikt vraag het dan aan uw kinderen, kleinkinderen, buren en/of vrienden.
Als er echt niemend in uw omgeving is die dit reisverslag voor u kan regelen, belt u dan met Miranda
Koert, 010-2950238, en zij zorgt er voor dat u een reisverslag in de bus krijgt.
Met vriendelijke groet,
Ds. Lavooij & Bas Koert

Hartvulling
Jesaja 11: 1-10
1 Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
2 De geest van de HEE R zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en
verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER .
3 Hij ademt ontzag voor de HEER ; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis
op geruchten.
4 Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij
tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.
5 Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen.
6 Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw
zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden.
7 Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro.
8 Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
9 Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de HEER
vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.
10 Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem
zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

