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Doopdienst.
Vanmorgen zal de Heilige Doop worden bediend aan Lara Chayenne Sekeris.
Medewerking aan deze dienst wordt verleend door het zondagsschoolkoor “Timotheus” onder leiding van
Mw. Anneke Louwen en met muzikale begeleiding van Mw. Jannette Molendijk.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de doopouders te feliciteren en om met elkaar koffie te
drinken. Ook op de kinderen is gerekend.

Vrijheid spreek je af?
5 mei Bevrijdingsdag. Bevrijding moet je vieren, dat vinden ook de kerken in Pernis. Vrijheid is iets om
dankbaar voor te zijn. Daarom zal er op deze zondag een Interkerkelijke Zangdienst worden gehouden
waarin Mw. Drs. G. Stougie zal spreken over “Vrijheid spreek je af?”.
Wat spreken we af en met wie spreken we het af?
Nieuwsgierig? Vanavond denken we daar met elkaar over na, zingen we er met elkaar over.
Christelijk koor Revival, onder leiding van dirigente Mw. Marcella van de Heiden en pianist Jordi Noort,
zal muzikale medewerking verlenen.
Want Vrijheid is iets om te vieren. De kerken van Pernis nodigen u uit dit gezamenlijk te doen om 18.30
uur in de Hervormde Kerk.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.

Ziekenhuispatiënten:
Voor zover ons bekend verblijft Mw. J. van Luyk – Roobol, G.A. Soetemanweg 36 b in het Ikazia
ziekenhuis.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Mw. J. Lagendijk – Mastenbroek, Het Havenlicht kamer 109 en naar
Mw. G.A. van Luijk – Driesprong, Het Havenlicht kamer 3.

Gezamenlijke dienst op Hemelvaartsdag 9 mei 2013.
Op donderdag 9 mei aanstaande is er hier in de kerk een gezamenlijke dienst met de Gereformeerde Kerk.
Voorganger is Mw. Ds. A. Pilkes – van Delft uit Rhenen.
Aanvang om 09.00 uur.

Zangdienst
Op de eerste Pinksterdag, 19 mei, is er ’s avonds een zangdienst. U kunt voor deze dienst liederen
opgeven die u graag wilt zingen. U kunt dat, t/m woensdag 8 mei opgeven aan:
Leen Meijboom, Ring 98, email: meijboom@muziekboom.nl, telefoon: 4381992.

Hartvulling
Handelingen 8: 3 4
3 Saulus probeerde de gemeente te vernietigen door mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen te
sleuren en hen te laten opsluiten in de gevangenis.
4 Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God.

