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Kerkdienst:
Voorganger in deze dienst, die in het teken staat van Gezinsdienst op 1e Pinksterdag, is
Ds. J. Reehorst uit Stavenisse.
Organist vanmorgen is de heer A. den Ouden.
Muzikale medewerking wordt verleend door het Christelijk koor Revival onder leiding van
Marcella van der Heijde.
Collectes:
De 1e collecte is bestemd voor de Diaconie en de 2e collecte is bestemd voor de Kerk.
Na afloop van de dienst wordt er weer een deurcollecte gehouden voor het Fonds Inwendige Zending.
Van harte aanbevolen!
Bij de uitgang vind u de offerblokken wanneer u een extra gift wil doen.
Ziekenhuispatiënten.
Mw. M. Oorebeek – Haak, GA Soetemanweg 34g is opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis,
afdeling 3, Interne geneeskunde.
De heer A. Koster, Deijffelbroekseweg 27, wordt woensdag 11 juni opgenomen in het Erasmus M.C. en
moet donderdag een grote en zware operatie ondergaan.
Beiden in uw voorbede aanbevolen!
Bloemen.
Vandaag gaan de bloemen als groet van de gemeente naar:
Familie van Eck, Ring 59 en naar
De heer C. van der Stoep, Corneliahof 26.
Kopij Kerkklanken.
De juiste datum voor het inleveren van kopij voor Kerkklanken die op 20 juni uitkomt moet zijn 13 juni !
Gebed als enige wapen. Nacht van gebed van vrijdag 13 op zaterdag 14 juni 2014.
´Veel vervolgde christenen worden buitengesloten of tegengewerkt, maar ondanks dit feit dragen zij hun
land een warm hart toe. Zij weten dat dit hun plek is, hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn. Juist dan is
gebed van cruciaal belang. Gebed om vol te houden, te vergeven, voor verandering en voor open harten.
Bidt u met hen mee ?´
Ook dit jaar willen de gezamenlijke kerken in Pernis een nacht van gebed organiseren. Samen tijd
vrijmaken om voor onze vervolgde broeders en zusters te bidden. Gebed is hun enige wapen, gebed is ook
onze enige mogelijkheid om hen te ondersteunen. Maar wat een machtig wapen ! Als u overtuigd bent van
de kracht van gebed en als u hart hebt voor uw vervolgde broeders en zusters kom dan onze gelederen
versterken.
De nacht van gebed 2014 is van vrijdag 13 juni op zaterdag 14 juni. Wij komen bijeen vanaf 20.00 uur en
sluiten af zo rond 01.00 uur. Aan de hand van de materialen van Open Doors reizen we over de hele
wereld voor de getuigenissen en verhalen van vervolgde christenen. Het zou geweldig zijn als u dit jaar
eindelijk eens werk maakt van uw verlangen om iets voor hen te doen. Blijf niet thuis maar kom langs in
De Heuvel om de avond mee te maken, of een gedeelte ervan. U krijgt er geen spijt van.
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd bij mij terecht of kijk voor meer informatie op
www.opendoors.nl/bid/nachtvangebed/
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