Zondagsbrief 2 juni 2013 Hervormde Gemeente Pernis.

http://www.hervormdpernis.nl
Collecte Heilig Avondmaal:
Stichting Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt.
Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden
(1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht (Matteüs 28:19) en dat alle deuren
openstaan voor het Evangelie.
Ziekenhuispatiënten:
Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.
Mw. C. Molendijk – van Velden, Uiterdijk 169, is afgelopen vrijdag thuisgekomen uit het Ikazia
ziekenhuis.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Dhr. G.A. Driesprong, Het Havenlicht kamer 5 en naar
Mw. G. Verschoor – Schaap, Schout Eeuwoutsraat 24.

Morgendienst 09.30
Voorganger: Ds. P.D. Steegman,
Ridderkerk
Organist: de heer W.A. Ketting

Avondbijeenkomst 18.30
Voorganger: Ds. J. Reehorst,
Stavenisse
Organist: de heer A. den Ouden

Psalm 62: 1, 4 en 5
Gezang 457:
Psalm 86: 2 en 4
Gezang 14: 1, 4 en 5
Psalm 68: 7
Gezang 319:
Gezang 476: 1, 2 en 3
ELB 275: 1, 3 en 4

Psalm 75: 1 en 7
Gezang 173: 1 en 2
Gezang 109: 2 en 6
Gezang 359: 1 en 2
Gezang 365: 1 en 2
Psalm 9: 1, 5, 6 en 10
Gezang 14: 1, 2 en 5
ELB 132: 1 en 3

Schriftlezing:
- Handelingen 2 : 41 – 47

Schriftlezing:
- Jesaja 26
- Romeinen 16 : 7 – 20

Koffiedrinken.
I.v.m. de viering van het Heilig Avondmaal is het koffiedrinken verzet naar volgende week zondagmorgen
9 juni.

Heilig Avondmaal in het Havenlicht:
Op donderdag 6 juni hopen wij weer het Heilig Avondmaal te houden in het Havenlicht.
Voorganger is Mw. Ds. S.A. van de Graaf-Leentfaar en de dienst begint om 14.30 uur.
De collecte is bestemd voor Open Doors. Wij bevelen deze collecte nu reeds van harte bij U aan.
Wij wensen u een goede maar bovenal een gezegende dienst toe
De diaconie.

Zie om zijde

Z.O.Z

Zie om zijde

Zondagsschool klanken:
We gaan weer een project doen met de zondagsschool, maar we hebben uw hulp daarbij hard nodig. Het
project gaat om een goed doel, namelijk de voedselbank in Pernis. Er zijn in ons eigen dorp mensen die
het niet zo goed hebben als wij en die hebben hulp nodig. Hulp om eten en drinken te kunnen kopen.
Van 9 tot en met 23 juni hebben we het project Ruth. We zullen horen dat Ruth het ook niet zo goed had.
Maar gaan we natuurlijk niet verklappen wat we allemaal gaan doen, hopelijk komt u ook en hoort u het
allemaal vanzelf.
Wel kunnen we verklappen dat we boodschappen nodig hebben, heel veel boodschappen. Hieronder een
lijstje met boodschappen die hard nodig zijn. In de kerk zullen kratten komen te staan en daar kunt u de
boodschappen in doen.
Op 23 juni as. is er weer een kinderdienst. Een dienst waarin de kinderen een hele belangrijke rol spelen
en waarin we het project afsluiten. Het koortje zal zingen en we gaan met elkaar op reis. Het wordt een
hele leuke dienst, daar zijn wij van overtuigd.
Groetjes de zondagsschoolleiding.
Boodschappen voor de voedselbank:
shampoo
douche schuim
zeep
tandpasta

pasta

koffie
kruiden voor pasta gerecht thee
rijst
siroop
soep (blik of zak)
pakjes drinken

wasverzachter
wasmiddel
afwasmiddel
schoonmaakmiddel

Hartvulling
Johannes 14: 6
6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.

