Zondagsbrief 16 november 2014 Hervormde Gemeente Pernis.
http://www.hervormdpernis.nl

Kerkdienst.
Voorganger is Ds. J. Reehorst uit Stavenisse en de organist is de heer A. Stortenbeker.
Collectes:
De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie Diaconaat, de 2e collecte is bestemd voor de
Kerk. Vandaag is er de welbekende deurcollecte voor het Fonds Inwendige Zending.
Van harte aanbevolen!
Ziekenhuispatiënten.
Zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.
Bloemen.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
De familie Boele – van der Steenhoven, G.A. Soetemanweg 67 en naar
mevrouw C. Ruizeveld de Winter – van den Vrijhoef, Madroelstraat 6.
Opbrengst 2e extra collecte 2014.
Het college van kerkrentmeesters meldt u met dankbaarheid de opbrengst van de op
zondag 9 november gehouden 2e extra collecte voor 2014. In totaal heeft deze collecte
tot op heden € 2.971,40 opgebracht. Dit bedrag is inclusief de voor- en nagekomen giften.
Het college is u allen zeer erkentelijk voor uw betoonde offervaardigheid!
ZONDAGSSCHOOL Hervormde Gemeente Pernis
Zoals u de afgelopen jaren van ons gewend bent, willen wij ook dit jaar onze jaarlijkse
collecte houden in de week van 17 november t/m 22 november 2014.
Zoals elk jaar hopen wij ook nu weer op uw financiële steun te kunnen rekenen. Het geld
wordt gebruikt voor de kerstviering, fruit met Dankstond, bloemen met Pasen en alle
andere activiteiten van de Zondagsschool en het Zondagsschoolkoor Timotheüs.
Door het geringe aantal leiding kunnen wij niet bij iedereen een envelop bezorgen. Mocht
de envelop niet bij U worden gebracht of opgehaald, dan kunt U uw bijdrage ook op
zondagmorgen aan de ouderling van dienst geven of bij iemand van de zondagsschool
leiding bezorgen. U kunt uw bijdrage ook storten via de bank of giro:
NL 08 RABO 0353269352 t.n.v. Zondagsschool Timotheüs, te Pernis
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.
Hartelijke groet,
Zondagsschool Hervormde Gemeente Pernis en Zondagsschoolkoor Timotheüs.

z.o.z.

Herinnering voor de Israël Producten
U bent welkom op dinsdag 18 november van 10.00 uur t/m 21.00 uur
en op woensdag 19 november van 10.00 uur t/m 17.00 uur.
Bent u op die dagen verhinderd dan kunt u altijd een telefonische afspraak maken,
tel. 010-4164698 op het bekende adres van Janny van der Kuil, Burgemeester van
Esstraat 189, Pernis.
Liturgie.
Psalm 43
Psalm 126
ELB 302
Kinderlied
Gezang 78
Gezang 280
ELB 140
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2 en 3
“De Here zegent jou”

Schriftlezingen:
- Lucas 3 : 1 – 10
- 1 Johannes 2 : 18 – 29
Kinderlied: “De Here zegent jou”
(Opwekking voor kinderen 185)
De Here zegent jou
en Hij beschermt jou,
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn,
Hij zal Zijn vrede aan je geven
De Here zegent u
en Hij beschermt u,
Hij schijnt Zijn licht over uw leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn,
Hij zal Zijn vrede aan u geven.

