Zondagsbrief 13 Oktober 2013 Hervormde Gemeente Pernis.

http://www.hervormdpernis.nl
Zondagsschool Hervormde Gemeente Pernis
Zoals u de afgelopen jaren van ons gewend bent, willen wij ook dit jaar onze jaarlijkse collecte houden in
de week van 26 oktober t/m 1 november 2013.
Zoals elk jaar hopen wij ook nu weer op uw financiële steun te kunnen rekenen. Het geld wordt gebruikt
voor de kerstviering, fruit met Dankstond, bloemen met Pasen en alle andere activiteiten van
Zondagsschool en het Zondagsschoolkoor Timotheüs.
Door het geringe aantal leiding kunnen wij niet bij iedereen een envelop bezorgen. Mocht de envelop niet
bij U worden gebracht of opgehaald, dan kunt U uw bijdrage ook op zondagmorgen aan de ouderling van
dienst geven of bij iemand van de zondagsschool leiding bezorgen.
U kunt uw bijdrage ook storten via de bank of giro:
35.32.69.352 t.n.v. Zondagsschool Timotheüs, te Pernis,
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.
Hartelijke groet,
Zondagsschool Hervormde Gemeente Pernis & Zondagsschoolkoor Timotheüs

Ziekenhuispatiënten:
Zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
De heer D. Berghout, Burg. van Esstraat 227 en naar
de heer A. Buitendijk, Vrijlandtstraat 104.

Morgendienst 09.30
Voorganger: ds. A. van Duinen, OudLoosdrecht
Organist: de heer A. den Ouden

Avondbijeenkomst 18.30
Voorganger: ds. J. Holtslag, Giessenburg
Organist: de heer A. Stortenbeker
Gezang 427: 6 en 7
Psalm 92: 1 en 2
Gezang 20: 1 en 5
Psalm 78: 9 en 10
Psalm 105: 15 en 16
Gezang 75: 2 en 3

Gezang 47: 1 en 3
Psalm 103: 1 en 7
Psalm 17: 2
ELB 188:
Psalm 63: 1 en 2
Gezang 296:
Gezang 293: 1, 2 en 4

Schriftlezing:
Exodus 16 : 1 – 5 / 13 – 20 / 35

Schriftlezing:
Lucas 9 : 57 – 62
Filippenzen 2 : 7 – 14

Z.O.Z

Zie om zijde

Z.O.Z.

Vacatures en verkiezing ambtsdragers.
De kerkenraad legt de volgende vacatures (ambt) voor aan de gemeente:
(Zie ook Kerkklanken van vorigeweek!)
diaken J.H. Meijboom – van der Steen: kerkordelijk niet herkiesbaar,
In tegenstelling met wat in Kerkklanken is vermeld moet het niet T. Roobol maar
diaken H. van der Stoep zijn:die is kerkordelijk herkiesbaar,
diaken T. van der Kuil: kerkordelijk herkiesbaar,
ouderling P. Boekholt - Rep: kerkordelijk herkiesbaar,
ouderling - kerkrentmeester J. Sekeris: kerkordelijk herkiesbaar,
ouderling – kerkrentmeester A.C. Bijl: kerkordelijk herkiesbaar,
Dan zijn er ook nog de openstaande vacatures:
Consistorie:
Een vier tal ouderlingen.
Diaconie:
Twee diakenen, waarvan één als voorzitter.
Het College van Kerkrentmeesters kent op dit moment geen vacatures.
Lidmaten kunnen namen van kandidaten indienen, welke zijn ondertekend door tenminste tien lidmaten.
Op iedere kandidaatstelling dient aangeven te worden voor welk ambt een lidmaat kandidaat wordt
gesteld.
De namen van de kandidaten kunnen worden ingeleverd, tot maandag 21 oktober, bij scriba A.C. Bijl,
Ozingastraat 55.

Hartvulling
Efeziërs 5: 1-20
1 Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, 2 en ga de weg van de liefde, zoals
Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.
3 Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij
heiligen. 4 Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast – spreek liever woorden van
dank. 5 Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is – dat is
allemaal afgoderij – geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. 6 Laat u door
niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn.
7 Gedraag u dus niet zoals zij, 8 want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de
Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. 9 Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en
waarheid. 10 Onderzoek wat de wil van de Heer is. 11 Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van
de duisternis maar ontmasker die juist, 12 want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor
woorden. 13 Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, 14 en alles wat openbaar
wordt, is zelf licht. Daarom staat er:
‘Ontwaak uit uw slaap,
sta op uit de dood,
en Christus zal over u stralen.’
15 Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen.
16 Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. 17 Wees niet onverstandig, maar probeer te
begrijpen wat de Heer wil. 18 Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u
vervullen 19 en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met
heel uw hart voor de Heer 20 en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer
Jezus Christus.

