Koffiedrinken.
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken, allen van harte uitgenodigd!
Ziekenhuispatiënten:
Zover ons bekend verblijft Mw. H.J. Koert – Sekeris, Brug. Van Esstraat 205 in het Maasstad
Ziekenhuis.
Bloemen.
De bloemen van 1e Kerstdag zijn als groet van de gemeente gegaan naar:
Dhr. L. Verschoor, Uiterdijk 219 en naar
Dhr. L. Meijboom, Ring 98.
Vandaag gaan de bloemen als groet van de gemeente naar:
Mw. L. Bijl – de Leeuw, Burg. van Esstraat 244 en naar
Mw. E.K. den Arend – Mol, Het Havenlicht kamer 102.

De Zondagsbrief krijgt een vervolg!!
Met dankbaarheid kan worden vermeld dat er twee gemeenteleden zijn die willen meewerken
aan een doorstart van de zondagsbrief!
Mw. Anke Keemink en dhr. Ron van der Leeden hebben aangegeven gezamenlijk dit
stukje gemeentewerk te willen gaan doen, waarvoor dank!
Voordat Chris de zondagsbrief verzorgde heeft Ron dit langere tijd gedaan en bij afwezigheid
van Chris wist Anke de honneurs waar te nemen zodat nu twee ervaren krachten het “stokje”
gaan overnemen.
Vandaag is het de laatste keer dat Chris de zondagsbrief heeft gemaakt en wij willen hem
langs deze weg dan ook hartelijk bedanken voor zijn zorg en toewijding waarmee hij dit
stukje gemeentewerk de afgelopen bijna twee jaar heeft gedaan en wat zijn waarde heeft
bewezen!
Van harte Gods Zegen gewenst met je toekomstplannen en dank voor wat je hebt gedaan!!

Oudejaarsavonddienst.
Per abuis is in Kerkklanken niet vermeld dat de Baptistengemeente Pernis ook meedoet met
de gezamenlijke oudejaarsavonddienst.
Deze dienst wordt dus een gezamenlijke dienst van Baptistengemeente Pernis,
Gereformeerde Kerk Pernis en van de Hervormde Gemeente Pernis en wordt deze keer
gehouden in de Hervormde Kerk, Ring 1 in Pernis.
In Memoriam Mw. Adrana Aria den Otter – Riegman:
Bijgaand de tekst van Gezang 390 vers 1 en 3 wat gezongen wordt na het In Memoriam:
Gezang 390 : 1, 3
1 'k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avond lied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgdet Gij,
Gij, milde bron van zegeningen:
zulk een ontfermer waart Gij mij.
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Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht.
Ik ken de rots waarop ik bouwe:
hij feilt niet, die uw heil verwacht.
Eens aan de avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven,
U hoger, reiner loflied toe

Een lekkere actie voor Roemenië!
Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt begint het Roemenië-virus weer toe te slaan.
Dit jaar wil ik mijn steentje bijdragen met mijn hobby: cupcakes maken!
Een setje van 4 cupcakes kost € 5,00.
De opbrengst van de verkoop is voor de Roemenie reis.
De cupcakes worden versiert met de Roemeense vlag.
Uw kunt uw bestelling op 8 en 9 januari tijdens de kledinginzameling in De Heuvel afhalen.
Wilt u zeker zijn van een lekker setje cupcakes?
Lever dan het onderstaand briefje in op de Smallandstraat 44, stuur een mailtje of lever het strookje in bij
de commissie van ontvangst.
Ook kunt u het is de diaconie zak deponeren.
Ik hoop een heleboel briefjes en mailtjes te krijgen! Alles voor het goeie doel: Roemenië!
Miranda Koert
mirandakoert@gmail.com
010-2950238
_________________________________________________________________________________

Aantal setjes cupcakes:…………………………………………………………..
Naam:…………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………..
Telefoonnummer of mailadres:…………………………………………………………..

Hartvulling
Prediker 3: 1-15
1 Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd; 2 er is een tijd om te baren en een tijd om te
sterven, een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken, 3 een tijd om te doden en een tijd
om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen, 4 een tijd om te wenen en een tijd om te
lachen, een tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen, 5 een tijd om stenen weg te werpen en een tijd
om stenen bijeen te zamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om zich van omhelzen te onthouden,
6 een tijd om te zoeken en een tijd om te laten verloren gaan, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te
werpen, 7 een tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien, een tijd om te zwijgen en een tijd om te
spreken, 8 een tijd om te beminnen en een tijd om te haten, een tijd van oorlog en een tijd van vrede.
9 Welk voordeel heeft de werker van datgene waarvoor hij zich aftobt? 10 Ik heb in ogenschouw genomen
de bezigheid, die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te kwellen. 11 Alles heeft
Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van
het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken. 12 Ik heb ingezien, dat het niet in
hun eigen macht staat, maar als men zich verheugt en zich te goed doet in zijn leven, 13 kortom als
iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods.
14 Ik heb ingezien, dat al wat God doet, voor eeuwig is; daaraan kan men niet toedoen en daarvan kan
men niet afdoen; en God doet het, opdat men voor zijn aangezicht vreze. 15 Wat is, was er reeds lang, en
wat zijn zal, is reeds lang geweest; en God zoekt weer op, wat voorbijgegaan is.

