Zondagsbrief 16 juni 2013 Hervormde Gemeente Pernis.

http://www.hervormdpernis.nl
Ziekenhuispatiënten:
Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Dhr. P. van den Berg, Corneliahof 13 en naar
Mw. W.J. Mastenbroek – van Oversteeg, Het Havenlicht kamer 204.
Beiden zijn weer thuis uit het Ziekenhuis.

Morgendienst 09.30

Avondbijeenkomst 18.30

Voorganger: Ds. A.N. Rietveld,
Barendrecht
Organist: de heer W.A. Ketting

Voorganger: Ds. A. van Duinen,
Zwammerdam
Organist: de heer W.A. Ketting

Psalm 84: 1, 2 en 5
Psalm 138: 1 en 4
Gezang 437:
ELB 420:
Psalm 42: 1, 2 en 3
Psalm 73: 9 en 10
ELB 299: 1 en 3
Gezang 392: 1, 3, 4 en 5

ELB 205: 1 en 4
Psalm 84: 1, 5 en 6
Gezang 436: 4 en 5
Psalm 71: 1 en 2
Psalm 31: 1, 4 en 6
Gezang 440: 1, 2 en 4
Schriftlezing:
Lucas 7 : 36 – 50

Schriftlezing:
Psalm 73

Fonds Inwendige Zending
Volgende week zondag, 23 juni, wordt na afloop van de morgendienst weer een deurcollecte gehouden
voor het Fonds Inwendige Zending. De collecte wordt van harte aanbevolen.

Taizé gebedsviering
Op zondagavond 23 Juni hebben we weer de laatste Taizé gebedsviering van dit kerkseizoen in Pernis. We
mogen wederom met elkaar stil zijn, bidden en prachtige liederen zingen. Tevens zullen we deze avond
weer een paar (nieuwe) liederen zingen, o.b.v een CD om het te vergemakkelijken. Fijn dat we weer met
zijn allen een steentje kunnen bijdragen aan de pelgrimage van vertrouwen.
Wees van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze pelgrimage door bijv. naar de gebedsviering te
komen. Zondagavond 23 Juni om 20.00 in “De Heuvel”. Mocht u bij deze viering niet aanwezig kunnen
zijn, kunt u op www.taizeinrotterdam.nl een agenda vinden met andere Taizé gebedsvieringen in
Rotterdam. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de mensen uit de werkgroep.
Namens de Werkgroep
Robert van der Stoep

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
Mattheus 25: 1-13
1 Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt
en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. 2 Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. 3 De
dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. 4 De wijze meisjes hadden behalve
hun lampen ook olie in kruiken bij zich. 5 Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal
slaperig en dommelden ze in. 6 Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga
hem tegemoet.” 7 Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. 8 De dwaze meisjes zeiden
tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.” 9 De wijze meisjes
antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop
zelf olie.” 10 Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met
hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. 11 Enige tijd later kwamen ook de
andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” 12 Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk
niet.” 13 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.

