Zondagsbrief 17 maart 2013 Hervormde Gemeente Pernis.

http://www.hervormdpernis.nl
Gemeenteavond:
Hierbij wordt u herinnerd aan de gemeenteavond die gepland staat voor dinsdag 19 maart a.s.
De agenda voor deze avond is:
Inloop vanaf 19.30 uur voor koffie / thee.
Aanvang 19.45 uur met als 1. Opening door ouderling B. Koert.
2. Beroepingswerk: - Profielschets; - Beleidsplan; - Beroepingscommissie.
Uiteenzetting door Adviseur L. Meijboom.
Tijdens de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Geen pauze gepland maar ter plaatse wordt bezien wanneer het juiste moment is voor een 2e ronde koffie.
3. Onderhoud Pastorie. Toelichting door ouderling – kerkrentmeester
L. Hoogwerf.
4. Informatie rond de nieuwe Liedbundel door ouderling –
kerkrentmeester A. den Ouden.
4. Rondvraag.
5. Sluiting door consulent Ds. J.A.P. Vlasblom.
Om uiterlijk 21.45 zal de avond worden afgesloten.
Bij de hoofduitgang van de kerk liggen er voor de belangstellenden, die op de gemeenteavond aanwezig
willen zijn, een kopie van de profielschets en beleidsplan klaar om zich daarmee te kunnen voorbereiden
op de te bespreken onderwerpen!
Mochten er niet voldoende exemplaren zijn ligt er een intekenlijst waar u uw naam en adres kunt invullen,
dan worden de stukken bij u thuis gebracht.
Ziekenhuispatiënten:
Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Mw. J. van Luyk – Roobol, G.A. Soetemanweg 36 b en naar
Dhr. T. Roobol, Nieuwendijk 8.
Morgendienst 09.30

Avondbijeenkomst 18.30

Voorganger: Ds. J. Sparreboom,
te Krimpen aan den IJssel
Organist: de heer W. A. Ketting

Voorganger: Ds. D. Smink,
te Nieuwleusen
Organist: de heer A. Stortenbeker

Gezang 173: 1, 2 en 3
Gezang 173: 4 en 5
Psalm 22: 1
Psalm 33: 8
Psalm 40: 3
Kinderlied Paasproject
Gezang 180: 2, 3, 4 en 7
ELB 65:
Gezang 426: 1 en 3

Psalm 124:
Gezang 255: 1
Gezang 351: 1, 2 en 3
ELB 140:
Gezang 389: 1, 2 en 4

Schriftlezing:
Marcus 14 : 32 – 42

Schriftlezing:
Numeri 13 : 17 – 33
1 Corinthe 15 : 25 – 28

Bijbelkring 20 maart:
A.s. woensdag, 20 maart, om 20.00 uur komt de Bijbelkring voor de laatste keer in dit seizoen bij elkaar.
(Dit in plaats van 27 maart!) We lezen Psalm 22. Wanneer de Heer Jezus aan het kruis uitroept: ‘Mijn
God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’, gebruikt Hij woorden uit deze psalm. Een goede reden om
de psalm in deze tijd vóór Pasen met elkaar te lezen.

Sing-in koffie ochtend 20 maart:
Weet u nog dat we vaak op zondag rond het orgel stonden en de liederen van Johan de Heer zongen?
Zoals “Als op levenszee de stormwind om u loeit” en “Er komen stromen van Zegen”, die zongen we uit
volle borst mee.
Op woensdagochtend 20 maart willen we samen rond het orgel deze liederen zingen.
Zingt u mee? Aanvang 10.00 uur in de Heuvel, Ring 322. Voor en na het zingen is er koffie.
Namens de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie
Mvg. Alie Bobeldijk.

Interkerkelijke Gebedskring 29 maart:
Gewoonlijk komt deze kring een uurtje samen op de laatste vrijdagavond van de maand.
Deze keer zou dat vrijdag 29 maart zijn. Aangezien dat Goede Vrijdag is, komt de kring deze keer bijeen
op vrijdagavond 22 maart.
Graag ontmoeten wij u om 19.30 uur, weet u hartelijk welkom.
Bas Ruizeveld de Winter. (ouderling)

Samenvatting van de preek:
Voor belangstellenden ligt er een samenvatting van de preek, van vanmorgen, bij de hoofdingang zodat u
die thuis nog eens kunt nalezen.

Voorganger avondbijeenkomst.
Vanavond zal in de avondbijeenkomst, wegens ziekte, niet Ds. T.J. Smink uit Nieuwerkerk voorgaan
maar Ds. D. Smink uit Nieuwleusen.

Hartvulling
2 Samuël 23: 8
Dit zijn de namen van de helden van David: Een inwoner van Sebet der Tachkemonieten, de aanvoerder
der hoofdlieden, namelijk Adino, de Esniet, (zwaaide zijn speer) over achthonderd, die in één keer
verslagen waren.

