Zondagsbrief 10 februari 2013 Hervormde Gemeente Pernis.

http://www.hervormdpernis.nl
Taizeviering:
Vanavond hebben we weer een Taizé gebedsviering in Pernis. We mogen wederom met elkaar stil zijn,
bidden en prachtige liederen zingen. Het is weer de 1e Taizéviering in Pernis na een mooie Europese
jongerenontmoeting 2012 die dit keer in Rome werd gehouden (net zoals 2 jaar geleden bij ons in
Rotterdam) en waar maar liefst 45.000 jongeren aan meededen uit heel Europa. Uit eigen ervaring kan ik
mededelen dat het een prachtige ontmoeting was. De roeping tot pelgrimage van vertrouwen en de
zoektocht naar de nieuwe solidariteit gaat door en verspreid zich steeds verder. In november was er
namelijk ook een ontmoeting in Kigali, Rwanda.
Wees van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze pelgrimage door bijv. naar de gebedsviering te
komen. Zondagavond 10 Februari om 20.00 in “De Heuvel”. Mocht u bij deze viering niet aanwezig
kunnen zijn, kunt u op www.taizeinrotterdam.nl een agenda vinden met andere Taizé gebedsvieringen in
Rotterdam. De eerstvolgende viering in Pernis, na de viering in Februari, zal zijn op 14 April.
Namens de Werkgroep,
Robert van der Stoep

Collecte Heilig Avondmaal : Kinderen in de Knel
Kinderen in de Knel is het kinderprogramma van Kerk in Actie. Kerk in Actie ondersteunt daarmee lokale
organisaties in het buitenland, die opkomen voor werkende kinderen, straatkinderen, seksueel uitgebuite
kinderen, gehandicapte kinderen, en kinderen die in gevangenissen of in oorlogssituaties leven of in
samenlevingen met aids. Kerk in Actie steunt met name kleinschalige projecten, waarbij kinderen in hun
waarde worden gelaten. De Diaconie beveelt deze collecte van harte aan

Ziekenhuispatiënten:
De heer J.A. Molendijk, Het Havenlicht kamer 208 en Mevrouw N. Hordijk – van Straaten, Het
Havenlicht kamer 11, beiden in het Ikazia Ziekenhuis.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Mw. A.A. den Otter – Riegman, GA Soetemanweg 55a en naar
Mw. J.J. Meijboom – Wolfert, Ring 256.

Het “Job” moment:
Beste gemeenteleden,
Namens de zondagsschool wil ik uitleggen waarom er vandaag ondanks dat de viering voor het Heilig
Avondmaal gevierd wordt er toch een Job moment is. Dit heeft alles te maken met het starten van
Paasproject. Het voelt voor ons als zondagsschool moeilijk om een project van 8 weken een week te laat
te starten. In overleg met de kerkenraad is daarom gekozen om het Job praatje zo kort mogelijk houden en
verder zal het vertellen over Roemenie tijdens de nevendienst plaatsvinden.
Wij hopen dat we met elkaar een mooi Paasproject mogen hebben en met elkaar mogen leren waarom
Jezus de winnaar is.
Petra Sekeris.

Hartvulling
1 Korintiërs 12: 20-22
20 Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. 21 Het oog
kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten
zeggen. 22 Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk.

Z.O.Z.

Zie Om Zijde

Z.O.Z.

Zangdienst:
Op zondag 24 februari a.s. in de avonddienst willen we een zangdienst houden met als thema: het eerste
vers van Psalm 103 “Looft de Here mijn ziel”. Wij willen u vragen om liederen op te geven die wij in
deze dienst zouden kunnen zingen. Er zal een gedrukte liturgie gebruikt worden dus u kunt liederen
opgeven uit alle beschikbare bundels. Heeft u suggesties meld die dan, uiterlijk 15 februari, bij:
Bas Ruizeveld de Winter, Madroelstraat 6, telefoon: 4166545, email: b.ruizevelddewinter@chello.nl
of Leen Meijboom, Ring 98, telefoon: 4381992, meijboom@muziekboom.nl

Morgendienst 09.30

Avondbijeenkomst 18.30

Voorganger: Ds. J. Holtslag, Giessenburg
Viering Heilig Avondmaal
Organist: de heer A. Stortenbeker

Voorganger: Ds. J.A.P. Vlasblom, Rotterdam-Zuid
Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal
Organist: de heer W.A. Ketting

Psalm 81: 1
Gezang 14: 4
Gezang 178: 1
Kinderlied Paasproject
Gezang 192: 2
Gezang 358: 3
Psalm 145: 1 en 3
Psalm 116: 3 – 6 – 8
Psalm 111: 1

Psalm 32: 1 en 3
Gezang 358: 2, 3, 4 en 5
Gezang 358: 6
Psalm 89: 16
Psalm 89: 17
Gezang 461: 1, 2, 3 en 7
Gezang 210: 1, 2 en 4

Schriftlezing:
Lucas 14 : 12 – 14

Schriftlezing:
Genesis 3 : 9 – 19
Johannes 20 : 11 – 16

