Zondagsbrief 10 November 2013 Hervormde Gemeente Pernis.

http://www.hervormdpernis.nl
TFT Familie Koster.
Het thuisfrontteam van de familie Koster organiseert op woensdag 13 november 2013 een dag vol
workshops voor jong en oud.
Nieuwsgierig geworden? lees dan snel verder.
Ben je tussen de 5 en 12 jaar en vindt je Sinterklaas helemaal leuk, dan is deze workshop echt iets voor
jou! We versieren een krans met allemaal dingen die te maken hebben met de Sint. Een heuse
kinderworkshop dus en je kunt het ’s middags van 14.00u tot 16.00u maken in de JVR,
Burg. van Esstraat 46 in Pernis. De kosten voor deze workshop bedraagt € 12,50. Dit is inclusief
materialen, wat te drinken en wat lekkers.
In de avond maken we in samenwerking met Bloem 61, die de natuurlijke materialen heeft verzorgd, met
de volwassenen onder ons een mooi herfststuk voor op tafel. Met mos, takken, dennenappels, mini
appeltjes en hele kleine pompoenen. De kosten voor deze workshop is € 25,00. Ook dit is inclusief
materialen, wat te eten en wat lekkers. De workshop in de avond begint om 19.30u en duurt tot ongeveer
21.00u en vindt ook in de JVR plaats.
De opbrengst is bestemd voor het zendingswerk van de familie Koster in Engeland. Voor meer informatie
over hun werk en leven, kunt u op hun eigen website terecht en dat is www.lifehope.koster.cx.
U kunt alleen vandaag nog doorgeven of u zo’n prachtig stuk wilt maken. Daarvoor hoeft u alleen Petra
Sekeris even aan haar jas te trekken.
Graag tot 13 november!
Ziekenhuispatiënten:
Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Mw. T.A. Bekker – Riethoff, Burg. van Esstraat 90 en naar
Mw. B.J. den Ouden – Koudijzer, Het Havenlicht kamer 211.
Morgendienst 09.30
Voorganger: Ds. W.H. van Boeijen,
Ter Aar
Organist: de heer A. den Ouden

Avondbijeenkomst 18.30
Voorganger: drs. W. van Stuijvenberg,
Waddinxveen
Organist: de heer W.A. Ketting

Psalm 19: 1
Psalm 67: 3
Psalm 148: 4
ELB 458:
Gezang 425: 4
Gezang 350: 1, 3 en 4
Gezang 479:
Gezang 44: 1
Gezang 44: 2 en 3

Psalm 92: 1
Psalm 92: 2
Gezang 314: 1 en 4
Psalm 92: 3
Psalm 81: 8 en 9
Psalm 68: 7

Schriftlezing:
Genesis 1 : 1 – 13
Genesis 1 : 14 – 2 : 3

Schriftlezing:
1 Samuel 5

Hartvulling  
Genesis 1: 3
En God zeide: Er zij licht; en er was licht.

Fonds Inwendige Zending
Volgende week zondag wordt na afloop van de morgendienst weer een deurcollecte gehouden voor het
Fonds Inwendige Zending. De collecte wordt van harte aanbevolen.
Koffiedrinken in Pastorie
Volgende week zondag, 17 november, wordt u uitgenodigd om na de ochtenddienst koffie te komen
drinken in de pastorie. U kunt dan tevens de stand van zaken aangaande de pastorie aanschouwen. Voor
meer informatie wordt u verwezen naar de laatstverschenen editie van Kerkklanken.

