Zondagsbrief 31 maart 2013 Hervormde Gemeente Pernis.

http://www.hervormdpernis.nl
Kerkvisitatie:
De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op dinsdag 9 april onze gemeente een bezoek zal krijgen van
twee visitatoren. Dat zijn ds P.L. de Jong en dhr. G. Veldhuizen.
Visitatie is het pastorale bezoek dat de kerk vanuit de regio eens in de vier jaar aan de plaatselijke
gemeente brengt. Het doel daarvan is te informeren naar het geestelijk leven van de gemeente, de
kerkenraad en de gemeente te bemoedigen en indien mogelijk mee te denken voor wat betreft eventuele
knelpunten.
De visitatoren brengen een bezoek aan de kerkenraad.
Ook voor gemeenteleden is er gelegenheid om vertrouwelijk met de visitatoren te spreken.
Dit kan op de genoemde datum van 19.30 tot 20.00 uur in de predikantskamer van de kerk.
Het kan daarbij gaan om aspecten van het gemeenteleven waar u zorgen over heeft, maar ook waar u
vreugde en dankbaarheid in ondervindt. U dient overigens wel te beseffen dat er geen tijd is voor een lang
gesprek.
Wij hopen dat de visitatie een goed en compleet beeld van onze gemeente geeft, en dat het ons bemoedigt
in het gestalte geven aan de opdracht van Christus.
Liturgie.
In beide diensten is er vandaag een liturgie.
Zangdienst.
U wordt hartelijk uitgenodigd voor de zangdienst die vanavond hier in de kerk wordt gehouden.
Aanvang 18.30 uur.
Voor zover ons bekend verblijft in het ziekenhuis:
Mw. J. van Luyk – Roobol, G A Soetemanweg 36 b in het Ikzaia ziekenhuis.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
De heer S. Bootsma, G A Soetemanweg 34 b en naar
de heer C.M. Faasse Uiterdijk 189.
Fonds Inwendige Zending
Na afloop van beide diensten wordt weer een deurcollecte gehouden voor het Fonds Inwendige Zending.
Van harte aanbevolen.
Dagboek en folder “50 dagen op weg met God”.
Bij de uitgang zal het dagboekje en folder “50 dagen op weg met God” aan u worden uitgereikt.
Betreft hier de periode van 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren.
Workshop gaaskip met stro en bloemen
Het ThuisFrontTeam van de familie Koster organiseert op woensdag 17 april 2013 een workshop gaaskip
opmaken met stro en bloemen. De workshop vindt plaats onder leiding van Petra Sekeris i.s.m BLOEM
nr. 61. Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom in de JVR, Burg. Van Esstraat 46 in Pernis.
De kosten voor deze workshop bedragen € 25,00. Dit is inclusief materialen, koffie / thee en wat lekkers.
De opbrengst is bestemd voor het zendingswerk van de familie Koster in Engeland
Voor meer informatie zie http://lifehope.koster.cx
Schrijf u nu snel in, want vol is vol!
Aanmelden kan t/m 13 april in de winkel van BLOEM nr. 61 of via de mail workshopdestrokip@live.nl.
Namens het TFT Corrie Kranendonk

Hartvulling
Mattheüs 12: 40 Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de
Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven.

