Zondagsbrief 2 juni 2013 Hervormde Gemeente Pernis.

http://www.hervormdpernis.nl
Koffiedrinken.
Vandaag is er na de dienst gelegenheid om met elkaar koffie / thee te drinken.
Ook op de kinderen is gerekend.
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
pasta
koffie
douche schuim
kruiden voor pasta gerecht thee
zeep
rijst
siroop
tandpasta
soep (blik of zak)
pakjes drinken
Morgendienst 09.30

wasverzachter
wasmiddel
afwasmiddel
schoonmaakmiddel
Avondbijeenkomst 18.30

Voorganger: Ds. H.J. Franzen,
Leidschendam
Organist: de heer A. Stortenbeker

Voorganger: Ds. J. Holtslag,
Giessenburg
Organist: de heer W.A. Ketting

Psalm 118: 1
Psalm 118: 10
Psalm 119: 12
ELB 447:
Gezang 247: 1
Gezang 437 :
Gezang 244: 1, 2 en 4

Psalm 75:1 en 2
Gezang 47: 4 en 5
Psalm 119:42
Gezang 326:1 en 2
Gezang 440:
Psalm 90:1

Schriftlezing:
- Handelingen 4 : 32 – 37
- Galaten 5 : 13 – 26

Schriftlezing:
- 2 Petrus 1 : 1 – 21

Ziekenhuispatiënten:
Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Mw. C. Molendijk – van Velden, Uiterdijk 169 naar
Dhr. H. van Heijst, Park Vossendijk 481 in Hoogvliet.
Matteüs 20: 33 & 34: Ze antwoordden: ‘Heer, open onze ogen!’ Jezus kreeg medelijden en raakte hun
ogen aan. Meteen konden ze weer zien en ze volgden hem.

