Zondagsbrief 11 mei 2014 Hervormde Gemeente Pernis.
http://www.hervormdpernis.nl

Kerkdienst
Voorganger is Pastor I. Lemson uit Renesse. Organist is de heer W.A. Ketting.
Collectes
De 1e collecte is bestemd voor de Diaconie en de 2e collecte is bestemd voor de Kerk.
Bij de uitgang vind u de offerblokken wanneer u een extra gift wil doen.
Ziekenhuispatiënten
Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.
De heer J. van der Steen, Ring 270 wordt vrijdag 16 mei as. voor een operatie opgenomen in het
Maasstad Ziekenhuis.
In uw voorbede aanbevolen.
Bloemen
Vandaag gaan de bloemen als groet van de gemeente naar:
Mw. J. Groeneweg – van der Steen, Pastoriedijk 433 en naar
Mw. A. Sekeris – Molendijk, Hoogvlietsekerksingel 336 in Hoogvliet.
Film Roemeniëreis
Op dinsdag 13 mei om 19.00 uur wordt de film van de afgelopen Roemenië reis vertoond in het
Havenlicht. Deze avond is alleen voor de bewoners van het Havenlicht en de Biezenkamp.
(dit op last van de brandweer).
Er wordt op dit moment nog nagedacht wanneer er een filmavond is voor de inwoners van Pernis.
Liturgie
Psalm 116 : 1 en 3
Psalm
66 : 1 en 2
Gezang 464 :
Projectlied kindermoment
Psalm 130 : 3
Psalm 130 : 4
ELB
147 : 1, 3, 4 en 5
Gezang 249 : 1 en 3
Schriftlezing:
- Jesaja 56 : 1 – 8
- Mattheus 15 : 21 – 28

Z.O.Z.

Z.O.Z.

Z.O.Z.

Bestellen Nieuwe Liedboek
•
•
•

Telefonisch:
Arie den Ouden 010-4385198 of in de brievenbus: Ozingastraat 52
Per e-mail:
ouden_den_arie@hotmail.com
Strookje in offerblokken of aan personen die aan de ingang staan om u welkom te heten
op zondagmorgen.

Type:

Prijs

Aantal

a. Standaard bundel (Blauw of groen of rood/geel)

€ 25,00

………

b. Voor kinderen / jongeren (Veelkleurig of blauw met tekening)

€ 25,00

………

c. Luxe bundels (Blauw- of rood - kunstleer)

€ 39,90

………

d. Grote letter uitgave: (Dit is een A4-ringband waar men de
liederen in kan doen. Zaterdags staan de liederen al op
www.hervormdpernis.nl bij de Zondagsbrief )

€ 40,00

………

Aflevering is ongeveer eind mei

Naam: …………………………………………….
Adres: …………………………………………….
Telno.:…………………………………………….

