Zondagsbrief 15 December 2013 Hervormde Gemeente Pernis.

http://www.hervormdpernis.nl
Adventskaars.
Vandaag, op de 3e advent, wordt de tekst van het gedicht gelezen door
Elise Verheij en worden de kaarsen aangestoken door Debbie Sekeris.

Kerstkaartenactie PVA
Het is inmiddels een tijdje geleden dat u iets van ons gehoord heeft.
Wij zullen u binnenkort voorzien van alle up-to-date informatie!
Maar eerst staat de kerst weer voor de deur en dat betekend voor vele
mensen dat de kerstkaarten de deur uit moeten. Graag willen wij ook dit jaar uw kaarten weer bezorgen (in
Pernis).
U kunt uw kerstkaarten inleveren op de volgende punten:
• In de ton in de Gereformeerde Kerk
• In de ton in de Hervormde Kerk
• Burgemeester Beyenstraat 33
• Ring 181
Het geld dat wij hiermee inzamelen komt uiteraard geheel ten goede aan het project in Rubengera.
U kunt zelf uw bijdrage bepalen en dit in een envelopje bij uw kerstkaarten inleveren. De kaarten kunnen
ingeleverd worden t/m 22 december en zullen vóór 25 december bezorgd worden.

Wij willen u alvast bedanken voor uw steun en wensen u alvast fijne feestdagen!
Met vriendelijke groet namens PVA,
Anneke Louwen, Bert van der Stoep, Robert van der Stoep en Christine Hout

Morgendienst 09.30

Avondbijeenkomst 18.30

Voorganger: De heer R.L. Antes,
Rotterdam-Zuid
Organist: de heer W.A. Ketting

Voorganger: Ds. D. van Duijvenbode,
Monster
Organist: de heer C.A. van Dijk

Psalm 121: 1
Gezang 66: 3
Gezang 449: 1 en 3
Gezang 320: 1, 2 en 3
Gezang 329: 1 en 3
ELB 223: 2 en 4
Gezang 118:

ELB 381: 1 en 2
Psalm 25: 2 en 4
ELB 118:
Gezang 125: 1
Gezang 117: 1 en 6
Psalm 77: 1 en 2
Gezang 26: 1, 3 en 4
Gezang 12: 1 en 7

Schriftlezing:
- Openbaringen 3 : 14 – 22

Zie Om Zijde

Schriftlezing:
- Lucas 1 : 5 – 17
- Lucas 1 : 18 – 25

Z.O.Z.

Zie Om Zijde

Ziekenhuispatiënten:
Zover ons bekend verblijft in het Vlietland ziekenhuis in Schiedam
Mw. L.A. Bijl – de Leeuw, Burg. van Esstraat 244.
Mw. A. Koster, GA Soetemanweg 55 g,
verblijft in Zorghotel Aafje, haar adres daar is:
Mw. A. Koster
p/a Aafje zorghotel, Locatie Maasstadziekenhuis
3e verdieping kamer 25
Maasstadweg 2
3079 DZ ROTTERDAM.

Mw. A.A. den Otter – Riegman verblijft in
Sonneburgh, haar adres is:
Mw. A.A. den Otter – Riegman
Sonneburgh, verpleeghuis kamer 3a – 110
Groene Kruisweg 381
3084 LM ROTTERDAM.

De bloemen, welke zijn geschonken door een jubilerend echtpaar,
gaan als groet van de gemeente naar:
Mw. S. van Wijk – Benne, Het Havenlicht kamer 302
en naar Organist Cees van Dijk in Barendrecht.

Oproep:
A.s. maandag, 16 december, is er vanaf 09.15 uur t/m 15.30 uur gelegenheid om het verwijderen van het
behang in de pastorie een vervolg te geven. Ook wanneer u zich niet hebt opgegeven bent u natuurlijk van
harte welkom. U kunt uw eigen spullen natuurlijk ook meebrengen als U dat makkelijker vindt. Er is
pauze tussen 12.00u en 13.30u.
Met een vriendelijke groet: De werkploeg.

Herhaalde Oproep!
Omdat er nog geen reactie op de vorige week geplaatste oproep is gekomen hierbij nogmaals!
Na 2 jaar tot volle tevredenheid de “Zondagsbrief” te hebben verzorgd heeft Chris Roobol te kennen
gegeven daarmee, met ingang van januari 2014, te willen stoppen. Samen met Mw. Anke Keemink, die
voor de bezorging zorg draagt, heeft hij na het stoppen van Ron van der Leeden aan dit stukje
gemeentewerk op goede wijze invulling gegeven.
Daardoor hebben zij er voor gezorgd dat er aan de nodige informatie binnen de gemeente bekendheid is
gegeven en dat de afkondigingen tot een minimum beperkt konden worden
en daardoor geen “roman” behoefde te zijn. Ook de vermelding van de liturgie is zeker voor de
kerktelefoon luisteraars een welkome informatie! Door zijn melding om te gaan stoppen doen wij hierbij
een oproep om medewerking om dit stukje gemeentewerk te kunnen voortzetten.
Het zou jammer zijn wanneer deze vorm van informatieverstrekking, welke heel erg gewaardeerd blijkt te
worden, moet stoppen wegens het ontbreken van personele bezetting.
Hopelijk is er iemand onder u, en wellicht zijn er twee, die zegt: “dat lijkt mij wel wat daar wil ik graag
aan meewerken!” meld u zich dan aan. Zoals al eerder genoemd, in januari gaat hij stoppen dus het is kort
dag! Voor verdere informatie en aanmelding kunt u terecht bij de scriba Bram Bijl.
Namens de kerkenraad alvast bedankt!

Jesaja 30: 15
15 Dit zei God, de HEER , de Heilige van Israël:
‘In rust en inkeer ligt jullie redding,
in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’

