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Zondagsschool collecte in het Havenlicht:
Zoals wij elk jaar doen, hebben wij ook dit jaar weer een envelop bij u in de bus gedaan met de vraag of
u het werk van de zondagsschool wilt steunen met uw gift. Via dit bericht wil ik aan u doorgeven dat
Ineke Koert de envelop op maandagmiddag 4 november vanaf 14.30 uur bij u komt ophalen.
Met een vriendelijke groet van de kinderen en de leiding willen wij u alvast bedanken voor uw bijdrage.
Koffiedrinken:
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Allen hartelijk uitgenodigd!
Bijbelkring
De eerstvolgende bijeenkomst van de Bijbelkring is op woensdag 6 november om 20.00 uur in de
consistorie van de kerk. Aan de beurt om te bespreken is Psalm 51.
Ook wie nog niet eerder geweest is, is hartelijk welkom!
Ziekenhuispatiënten:
Zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Mw. M. ’t Hart – Schouten, Burg. Beijenstraat 57 en naar
Mw. H. Noordzij, Het Havenlicht kamer 6.

Morgendienst 09.30
Voorganger: de heer I. Lemson, Renesse
Organist: de heer W.A. Ketting
Psalm149: 1 en 3
Psalm 33: 2 en 8
Gezang 478: 1 en 4
ELB 168: 1 en 7
Psalm 72: 6
Gezang 297:
Gezang 479: 1, 2 en 3
Gezang 330: 1 en 3

Avondbijeenkomst 18.30
Voorganger: ds. E. van Rooijen,
Bleiswijk
Organist: de heer A. Stortenbeker
Gezang 37: 4 en 5
Psalm 32: 3 en 4
Psalm 146: 3 en 5
Psalm 33: 7 en 8
Psalm 121: 2 en 4
Gezang 38: 4 en 5
Schriftlezing:
2 Koningen 4 : 1 – 7

Schriftlezing:
Jesaja 29 : 17 – 24
Mattheus 14 : 13 – 21

Extra collecte voor het tekort op de begroting van de kerkrentmeesters.
Volgende week zondag 10 november a.s. wordt, na afloop van de morgendienst, de 2e extra collecte voor
het begrote tekort van de kerkrentmeesters gehouden.
Het college van kerkrentmeesters is blij dat, door u als gemeente, telkens weer wordt voldaan aan de
oproep tot offervaardigheid. Het is dan ook met vertrouwen dat uw college deze 2e extra collecte van
harte bij u aanbeveelt.

Z.O.Z.

Zie Om Zijde

Z.O.Z.

Onlangs was ik op een maandagmorgen aanwezig bij gebouw Rehoboth.
Bij mijn aankomst viel mij als 1e het bord “2e kanswinkel” op.
Nieuwsgieig gevraagd wat er hieral op maandag gebeurt.
Het blijkt dat er vele mensen uit Pernis hier komen kijken of er wat van hun gading bij zit.
Vervolgens is dit voor een schappelijke prijs aan te schaffen.
Met name de mensen die het wat minder hebben kunnen hier voor een leuk bedrag iets voor hun huisraad
kopen.
Na een kort rondje bleken er diverse gemeenteleden hier aan het werk te zijn.
Alles wat binnenkomt wordt zorgvuldig gesorteerd en waar nodig hersteld.
Zelf oude printplaten worden niet ontzien en deze worden zorgvuldig met een hamer! nieuw leven
ingeblazen. (dit is echt het betere sloopwerk)
Oude radio’s, televisie’s en wat al niet meer waordt zorgvuldig getest en gereed gemaakt voor de verkoop.
Voor als u nieuwsgierig bent geworden zou ik zeggen, ga eens langs op maandag.
Wel een beetje stilte op de werkvloer want er wordt zeer geconcentreerd gewerkt!
Ook voor boken en platen ben u hier aan het juiste adres.
Zelfs hifi apparartuur om de hierboven genoemde platen af te spelen is hier te koop.
Zoals een grote elektronica zaak in Rotterdam het zou zeggen, “ Soms met een deukje of krasje, maar
altijd voor 100% werkend.
Zie de website voor foto’s.
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Hartvulling
Matteus 25: 31-46
31 Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij
plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. 32 En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en
Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, 33 en Hij zal de
schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. 34 Dan zal de Koning tot hen, die
aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid
is van de grondlegging der wereld af. 35 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik
heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij
gehuisvest, 36 naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis
geweest en gij zijt tot Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here,
wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken
gegeven? 38 Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben
U gekleed? 39 Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? 40 En de
Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn
minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. 41 Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand
zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen
bereid is. 42 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij
hebt Mij niet te drinken gegeven; 43 Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt
en gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht. 44 Dan zullen ook zij
Hem antwoorden en zeggen: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling,
of naakt of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij U niet gediend? 45 Dan zal Hij hun antwoorden en
zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook
aan Mij niet gedaan. 46 En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het
eeuwige leven.
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