Zondagsbrief 24 februari 2013 Hervormde Gemeente Pernis.

http://www.hervormdpernis.nl
Zangdienst zondag 24 februari in de Hervormde Kerk te Pernis
Zondagavond 24 februari wordt in de Hervormde Kerk een evangelisatie / zangdienst gehouden.
Door verschillende Pernissers zijn bekende en makkelijk mee te zingen liederen uit verschillende
zangbundels opgegeven.
Het belooft een heerlijke bijeenkomst te worden, waardoor je bemoedigt, getroost en blij kan worden. De
avond begint om 18.30 uur en duurt ongeveer een uurtje; schroom niet en neem gerust anderen mee.
Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie na te praten of ervaringen uit te
wisselen.
Weet u van harte welkom!
Deze dienst is ook te beluisteren via het internet: http://www.kerkomroep.nl -> Pernis -> NH -> 24-022013 -> begintijd ca 18.20 uur
Met vriendelijke groet, Leen Meijboom & Bas Ruizeveld de Winter
Bijbelkring
Op woensdag 27 februari om 20.00 uur komt de Bijbelkring weer bijeen in de consistorie. We bespreken
Psalm 139. We lezen de psalm in de NBG-vertaling van 1951 en in de Nieuwe Vertaling.
Ds. Van de Graaf-Leentfaar

Ziekenhuispatiënten:
Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis:)
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
De heer J.A. Molendijk, Het Havenlicht kamer 208 en naar
Mevrouw N. Hordijk – van Straaten, Het Havenlicht kamer 11.
Beiden mochten weer thuiskomen uit het ziekenhuis!
Morgendienst 09.30
Voorganger: Ds. M.D. van der
Giessen, Amersfoort
Organist: de heer W.A. Ketting
Psalm 72: 7 en 4
Gezang 322:1 en 2
Gezang 322: 3 en 4
Gezang 322: 5 en 6
Kinderlied Paasproject
Gezang 184: 4, 5 en 6
ELB 118:
Psalm 68: 2 en 7
Schriftlezing:
- Marcus 2 : 1 - 12

Hartvulling
1 Samuel 24: 12
12 Kijk zelf maar, vader, hier heb ik een stuk van uw mantel; ik heb een reep van uw mantel afgesneden,
maar ik heb u niet vermoord. Ziet u wel dat ik niets kwaads of verkeerds tegen u in de zin heb? Ik heb u
niets misdaan, maar u jaagt me op en staat me naar het leven.

