Zondagsbrief 22 September 2013 Hervormde Gemeente Pernis.

http://www.hervormdpernis.nl
Fonds Inwendige Zending
Vandaag wordt na afloop van de morgendienst weer een deurcollecte gehouden voor het
Fonds Inwendige Zending. Van harte aanbevolen!
Rock Alpha
Ben jij tussen de 13 en 16 jaar? Dan is dit bericht voor jou! Misschien heb je van de week onze
uitnodiging al in je brievenbus gevonden? Zo niet, zie dit dan als jouw uitnodiging! Wij nodigen je uit
voor “Rock Alpha Pernis” !10 gezellige zondagavonden voor jongeren en een kampweekend (1/2/3
november 2013). Rock Alpha Pernis wordt georganiseerd door de Hervormde Kerk Pernis en de Baptisten
Gemeente Pernis. Wat gaan we doen? Vooral veel lol en gezelligheid hebben met elkaar en ondertussen
op een leuke manier ontdekken wat het Christelijk geloof inhoudt. Zondag 22 september is de eerste
avond. De avonden zijn in gebouw “de Heuvel” ring 322 Pernis.
Hoe laat? Om 18.00 gaan we samen eten en daarna...tja dat zul je wel merken! Om 20.30 is de avond
helaas al weer voorbij.
Hopelijk ben je nieuwsgierig geworden en kom je ook zondag 22 september!
Groetjes!
De leiding van “RAP”
rockalphapernis@hotmail.com
Volg ons op twitter: @RockAlphaPernis
Morgendienst 09.30

Avondbijeenkomst 18.30
Voorganger: de heer R.L. Antes,
Rotterdam-Zuid
Organist: de heer C.A. van Dijk

Voorganger: ds. J. Holtslag, Giessenburg
Organist: de heer A. Stortenbeker
Gezang 21: 1 en 6
Gezang 392: 2 en 5
ELB 302:
ELB 452:
Psalm 138: 1 en 4
Psalm 146: 1 en 3
Psalm 43: 3 en 4

Psalm 111: 1
Psalm 19: 4
Gezang 440: 1
Psalm 119: 40 en 49
Gezang 113: 1 en 5 (bundel ’38)
Gezang 393: 1 en 4
Schriftlezing:
Lucas 11 : 14 – 28

Schriftlezing:
Lucas 13 : 10 – 17
1 Johannes 4 : 7 – 13

Gezang 113 : 1, 5 (Bundel ’38)
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Heugelijke tijding,
bron van hartverblijding,
Evangeliewoord!
Woord van God gegeven,
woord van eeuwig leven,
zalig die u hoort!
Zalig hij, wiens harte gij
met een onverwrikt vertrouwen
leert op God te bouwen!

Z.O.Z
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Woord, waarop wij bouwen,
waar wij op vertrouwen,
Evangeliewoord!
Bergen mogen wijken,
gij zult nimmer wijken,
want gij zijt Gods woord!
Dat ons, Heer, de troost dier leer
gene twijfeling ontrove:
sterk ons in 't gelove!

Zie om Zijde

Z.O.Z

Ziekenhuispatiënten:
Zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.
Dhr. A. Kruidenier, Ring 197 is afgelopen week overgeplaatst naar Sonneburgh locatie
Groene Kruisweg. Zijn adres is:>>>>
Dhr. A. Kruidenier.
Sonneburgh locatie Groene Kruisweg,
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
KOV 273.3
Mw. A. Koole – de Blaauw, Uiterdijk 187 en naar
Groene Kruisweg 269
Mw. W. Lodder – van der Pols, Corneliahof 25.
3084 LM Rotterdam.

Grote Bijbelquiz Pernis
Voor het eerst wordt dit jaar ook in Pernis de Grote Bijbelquiz gehouden. Ieder jaar zijn de Bijbelquizzen
van het Nederlands Bijbelgenootschap een groot succes. Het zijn vrolijke en leerzame avonden rondom de
Bijbel. Dit jaar bestaat de quiz uit 10 ronden van vier vragen.
De teams die tegen elkaar strijden zijn heel verschillend. Elk team bestaat uit 5 personen. Voor het team
met de meeste punten is er een wisselbeker.
Wie durft in teamverband de uitdaging aan te gaan? Wie heeft gewoon zin in een leuke, leerzame,
gezellige avond, ook al zit winnen er niet in? Wie vindt de Bijbel belangrijk genoeg om er op deze
bijzondere manier een avond mee bezig te zijn? U/jij zegt toch zeker niet ‘ik niet’ op al deze vragen?
Op donderdag 31 oktober van 20.00-22.00 uur gaat het gebeuren
in gebouw De Heuvel aan de Ring 322.
We nodigen alle inwoners van Pernis, van jong tot oud, kerkelijk of niet-kerkelijk, gelovig of niet-gelovig,
Bijbelkenner of niet, van harte uit om aan deze Bijbelquiz mee te doen! Het wordt vast en zeker een
vrolijke en leerzame avond!
Zo kunt u of kan jij meedoen:
Stel een team samen van 5 personen van: koorleden, (voetbal)vrienden , (zwem)vriendinnen, buren,
familie, een vereniging of organisatie, enz., enz.
Geef dit team een naam en meldt vervolgens het team met de namen van de teamleden aan bij een van de
personen onderaan dit bericht.
Individueel opgeven is ook mogelijk, dan wordt u door ons bij een team ingedeeld. Maar het is
natuurlijker leuker om zelf een team samen te stellen!
Aanmeldingsformulieren liggen bij de hoofdingang van de kerk!
We hopen op een goede opkomst en een mooie avond!
Vooraf is er van 19.30-19.50 uur gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken.
De voorbereidingscommissie:
G. Stougie (gjstougie@live.nl), tel. 010-4424510
Th. de Keizer
S.A. van de Graaf-Leentfaar (s.a.leentfaar@hetnet.nl), tel. 010-4298184

Bijbelquiz in het Havenlicht
Op vrijdag 1 november om 14.30 uur wordt de Bijbelquiz gespeeld in het Havenlicht voor de bewoners
van het Havenlicht en de Biezenkamp. Hier wordt niet in teamverband gespeeld en aanmelding is niet
nodig. U kunt al wel de datum reserveren!

