Zondagsbrief 27 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.
Mw. C. van der Stoep – van Gelder, GA Soetemanweg 59 b is vanuit Sonneburgh weer thuis gekomen.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Mw. N. van der Ent, Corneliahof 38 en naar
Mw. C. van der Stoep – van Gelder, GA Soetemanweg 59 b.

Morgendienst 09.30

Avondbijeenkomst 18.30

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

Voorganger: ds. C. Hendriksen,
Woudrichem
Organist: de heer C.A. van Dijk

ELB 140:
Psalm 89: 3 en 4
Psalm 86: 4
Gezang 1:
Psalm 147: 1, 2 en 4
Gezang 483:
Gezang 444:

Psalm 81: 1 en 9
Gezang 402: 1, 4 en 5
Gezang 310:
Psalm 103: 2 en 9
ELB 244a: 1 en 2
Gezang 481: 1 en 2
Schriftlezing:
Exodus 6 : 27 – 7 : 16

Schriftlezing:
Jesaja 40 : 12 – 31

Spaardoosjes:
Volgende week zondag kunnen de spaardoosjes voor de zending ingeleverd worden.
Het spaardoosje kunt u voor in de kerk afgeven. De opbrengst is dit jaar bestemd voor het project ‘Bed,
Bad en Brood’ van Pauluskerk Vluchtelingenwerk. Van harte aanbevolen.
Z.O.Z.

Zie Om Zijde

Z.O.Z.

Bijbelquiz:
Voor de Grote Bijbelquiz Pernis op donderdag 31 oktober a.s. zijn er al 65 aanmeldingen (13 teams) en
we verwachten er op korte termijn nog enkele. Als u zich alsnog bij hen wilt aansluiten, kunt u zich nog
opgeven. Opgave graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk maandag 28 oktober bij ds. S.A. van de
Graaf-Leentfaar, het liefst per e-mail, en als u niet over deze mogelijkheid beschikt, per telefoon . Deze
gegevens staan in Kerkklanken of zijn na afloop van de dienst op te vragen in de consistorie. Het is mooi
als u een team van 5 personen kunt vormen, maar als u daartoe geen mogelijkheid heeft, kunt u zich ook
individueel opgeven. Voor indeling in een team wordt dan gezorgd.
Helaas kan de bijbelquiz in het Havenlicht niet doorgaan. Het lukte niet om de organisatie hiervan rond te
krijgen. De bewoners van De Biezenkamp zijn van harte welkom om mee te doen op donderdagavond 31
oktober. Zij kunnen zich aanmelden bij ouderling mevr. N. Boekholt-Rep, tel. 4382016. Wie zich via haar
aanmeldt, wordt desgewenst gehaald en gebracht.

Hartvulling
Richteren 7:1-8
1 En Jerubbaäl – dat is Gideon – stond in de vroegte op met al het volk dat bij hem was, en zij legerden
zich bij de bron Charod; de legerplaats van Midjan lag ten noorden van hem, gezien van de heuvel More,
in de vlakte. 2 En de HERE zeide tot Gideon: Er is te veel krijgsvolk bij u dan dat Ik Midjan in hun macht
zou geven; anders zou Israël zich tegen Mij kunnen beroemen, zeggende: mijn eigen hand heeft mij
verlost. 3 Nu dan, roep ten aanhoren van het volk: wie bang is en beeft, kere terug en sluipe weg van het
gebergte Gilead. Toen keerden er tweeëntwintigduizend van het krijgsvolk terug en er bleven tienduizend
over.
4 Maar de HERE zeide tot Gideon: Nog is er te veel krijgsvolk; doe het afdalen naar het water, dan zal
Ik hen daar voor u schiften. Ieder van wie Ik u zeggen zal: deze zal met u gaan, die zal met u gaan, maar
ieder van wie Ik u zeggen zal: deze zal niet met u gaan, die zal niet gaan. 5 Toen deed Gideon het volk
afdalen naar het water, en de HERE zeide tot hem: Al wie met zijn tong het water opslurpt als een hond,
die zult gij afzonderen van al degenen, die op hun knieën gaan liggen om te drinken. 6 Het getal nu van
hen die slurpten met de hand aan de mond, bedroeg driehonderd man, maar al het overige volk ging op de
knieën liggen om water te drinken.
7 Toen zeide de HERE tot Gideon: Door de driehonderd mannen, die geslurpt hebben, zal Ik u
verlossen: Ik zal Midjan in uw macht geven; maar al het overige volk kan heengaan, ieder naar zijn
woonplaats. 8 Daarop namen zij de teerkost en de horens van dit volk met zich mee; en alle mannen van
Israël liet hij heengaan, ieder naar zijn tent, maar die driehonderd mannen hield hij bij zich. De legerplaats
nu van Midjan lag beneden hem in de vlakte.

