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Meditatie
STEM WIJZER
“Dominee, ik vind het ingewikkeld. Op wie moet ik stemmen? Kunt u geen stemadvies geven?”
Een oprechte vraag van een gemeentelid. Natuurlijk heb ik geantwoord dat ik geen stemadvies geef. Stel je voor dat iemand dat
zou overnemen omdat ik dominee ben. Die tijd ligt gelukkig achter ons. Toch snap ik het wel. Het is ingewikkeld want we leven
in een verwarrende tijd en mensen zijn bang, terecht of niet. Vaste politieke pilaren verkruimelen en nieuwlichters schreeuwen
wel van de daken, maar of ze ook echt verantwoordelijkheid kunnen dragen is de vraag…..
Deze week was het Valentijnsdag. Veertien februari is de naamdag van Sint Valentijn een Romeinse christen die rond het jaar 270
een marteldood stierf. Er zijn talrijke legendes rond deze figuur, die hem onder andere verbinden met de liefde. Valentijn koos er
voor om Jezus te volgen in een tijd dat dat een risico was. Kennelijk was er iets in het verhaal van Jezus dat hem raakte. Was het
de liefde van Jezus voor ons mensen die hij tot zijn einde vasthield?
Paulus schreef in een verder behoorlijk recht voor zijn raap brief aan de gemeente van Korinte een loflied op de liefde. Zou dat
kunnen helpen om een keuze te maken? Aan wie je je hart geeft? Wie je volgt in je leven? En wellicht ook bij wat leidend zou
moeten zijn in de politiek? U mag het zeggen. Op 15 maart en elke dag van uw leven.
Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker
vinden dan een ander.
Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen.
Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad.
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf
je altijd volhouden.
Dit is waar het om gaat: geloof, vertrouwen en liefde. Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn. Maar het
allerbelangrijkste is de liefde.
(I Korinte 13 vers 4-7,13)
Ds. Gerrit van Dijk

Vandaag lezen wij:
vrijdag 17 februari Spreuken 11:12-21
zaterdag 18 februari Spreuken 11:22-31
zondag 19 februari Psalm 83
maandag 20 februari 2 Kronieken 8:1-11
dinsdag 21 februari 2 Kronieken 8:12-18
woensdag 22 februari 2 Kronieken 9:1-12
donderdag 23 februari 2 Kronieken 9:13-31
vrijdag 24 februari 1 Korintiërs 3:1-9a
zaterdag 25 februari 1 Korintiërs 3:9b-23
zondag 26 februari Psalm 62
maandag 27 februari 1 Korintiërs 4:1-13
dinsdag 28 februari 1 Korintiërs 4:14-21
woensdag 1 maart Matteüs 6:1-15
donderdag 2 maart Matteüs 6:16-23

Kerkradio
Voor de uitzendingen van woensdag 22 februari en 1 maart
Aanvang 18.45 uur.
1. Wanneer de schemer valt

2.
3.
4.
5.

Psalm 145
Heer, ik geef me aan U volkomen
Vat mijne hand
Meditatie n.a.v. Philippenzen 2: 1-8
Thema: ‘Belangenstrijd’
6. Er is een Verlosser
7. ‘k Heb geloof en daarom zing ik
8. Agnus Dei (Karl Jenkins)
9. Felicitaties/Verzoeken
10. Sluiting
Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 3 maart.
John Post, Fenacoliuslaan 16, Tel. 010-5917470
(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters
Voorlopig resultaat Kerkbalans 2017
Op 21 januari is in Maassluis de actie Kerkbalans 2017 met klokgelui van start gegaan. Het thema was dit jaar: ‘Mijn kerk
verbindt’. Kennelijk heeft het klokgelui als een wake-up call gefunctioneerd bij het vaststellen van uw bijdrage. Kort na het
afsluiten van de actie heeft al meer dan 80% van de geadresseerden gereageerd. Samen heeft u ruim € 485.000 aan bijdragen
toegezegd. Daarvan is per heden € 81.000 ontvangen.
De ervaring leert dat er de komende weken nog de nodige reacties zullen binnenkomen. Het College van Kerkrentmeesters is dan
ook vol vertrouwen dat het streefbedrag van een half miljoen euro zal worden gehaald.
Als u uw bijdrage al heeft toegezegd, willen we u daar hartelijk voor danken. Heeft u dat nog niet gedaan, dan vragen we u om dat
alsnog te doen. De inkomsten uit Kerkbalans zijn voor onze gemeente van essentieel belang om de verbinding in stand te houden..
Reageren kan nog. Per post: CvK, Postbus 186 3140 AD Maassluis, in de brievenbus van de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5,
via uw wijkkerkrentmeesters of per scan aan vvb@pknmaassluis.nl Zodra ook deze toezeggingen binnen zijn, zullen wij het
eindresultaat van Kerkbalans 2017 publiceren
Tot slot een bijzonder woord van dank aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen om Kerkbalans 2017 tot
een succes te maken!
Namens het CvK en de werkgroep Kerkbalans 2017
Irene en Aat Benard
010-2373550
vvb@pknmaassluis.nl

Coll .v. Diakenen
Op zondag 19 februari is de eerste collecte in alle kerkgebouwen (ook de driewijkendienst in de Groote Kerk) bestemd voor het
Werelddiaconaat project Voedsel voor kinderen in Lima, Peru. De derde collecte in de Immanuëlkerk (tevens Heilig
Avondmaalscollecte) en de Koningshof is bestemd voor het landbouwproject in Zimbabwe. Op zondag 26 februari is de eerste
collecte in alle kerkgebouwen bestemd voor Oikocredit.
Voedsel voor kinderen in krottenwijken in LIMA (Peru)
‘Primero de Agosto’ is een krottenwijk in Lima. De mensen die hier wonen zijn naar Lima verhuisd in de hoop er werk te vinden.
Anderen woonden meer in het centrum van de stad, maar zijn hiernaartoe verhuisd omdat ze hun rekeningen niet meer konden
betalen. De levensstandaard is er erg laag. Er is geen waterleiding en weinig elektriciteit. Soms woont men met z’n zessen in een
krotje van nog geen 5 bij 3 meter. De kinderen slapen dan met elkaar in één bed. Wat het leven in ‘Primero de Agosto’ extra
moeilijk maakt is dat er ’s winters bijna voortdurend een zeer dichte mist hangt. Men leeft hier dan letterlijk in het vocht. Al bijna
twee jaar zijn ds Peter Kleinbloesem en Esau hier bezig met evangelisatiewerk. Na eerst vooral contacten te hebben gelegd wordt
er nu al bijna 1,5 jaar wekelijks een kerkdienst voor de volwassenen georganiseerd en zondagsschool voor de kinderen. Peter:
“We doen dat in een simpel krotje met één enkele ruimte dat we van iemand te leen hebben gekregen. Dit krotje is erg klein. Er is
tijdens de kerkdienst dikwijls nauwelijks ruimte voor iedereen. Het mooist zou zijn als de kerkdienst en de zondagsschool
tegelijkertijd kunnen plaatsvinden, in twee aparte ruimtes, zodat ouders die hun kinderen naar de zondagsschool brengen, zelf
gelijk kunnen blijven voor de kerkdienst. Nog niet zo lang geleden hebben we een stuk grond gekocht in Primero de Agosto met
het doel om daar in de nabije toekomst een kerk op te bouwen. De aankoopkosten voor het terrein waren ongeveer 500 euro. Nu
moet er nog gebouwd worden. Het is absoluut niet de bedoeling om een duur gebouw neer te zetten in een zeer arme wijk. Het

moet allemaal heel eenvoudig blijven. Men wil graag een gebouw met twee grotere ruimtes, een opbergruimte en een klein
kantoortje.”
Helpt u deze nog jonge en arme gemeente, zodat ze straks de beschikking hebben over een eigen kerkgebouw?
Update Zimbabwe – 2017
2017 is alweer het derde jaar dat Kerk in Actie Maassluis geld inzamelt voor de City Life Church, onze partnergemeente in het
verre Zimbabwe. Afgelopen jaar hebben we gespaard voor een autobus voor de kinderen van het kindertehuis, dat door deze
gemeente wordt bestuurd. Dit jaar vragen we om uw bijdrage voor de vrijwilligers van het kindertehuis te ondersteunen, en een
bijdrage te leveren aan het levensonderhoud van de familie van ds David Mhlambeni, de dominee van de City Life Church. In het
algemeen gaat het met de armoedebestrijding in Afrika goed. In veel landen stijgt de levensverwachting en groeit de economie.
Zimbabwe is een uitzondering. Vanwege het dramatische beleid van de regering is de economie ingestort en is het nu al jarenlang
armoe troef. Het economisch beleid leidde er onder meer toe dat veel mensen niet meer bij het geld op hun bankrekening kunnen.
Hoe lang zou u het uithouden als uw pinpas plotseling wordt geblokkeerd?
Ds. Mhlambeni krijgt al tijden bijna geen salaris meer uitbetaald van de kerk. De vrijwilligers van het kindertehuis worden ook
onrustig, want voor hun gezinnen zou het verstandiger zijn om te proberen wat geld op straat bij elkaar te schrapen. Om deze
moeilijke tijd door te komen, proberen we in Maassluis 10.000 euro te verzamelen om hen te ondersteunen. Zo dragen we bij aan
het werk van de kerk en de opvang van zwerfkinderen in Harare: mensen met wie wij in ons geloof verbonden zijn.
Oikocredit
Wereldwijd hebben naar schatting 2 miljard mensen geen toegang tot enige vorm van financiële dienstverlening. Veelal omdat ze
arm zijn en banken ze zonder onderpand geen geld willen lenen. Of omdat ze in een gebied wonen waar gewoon geen banken zijn.
Of omdat ze behoren tot een gediscrimineerde minderheid.
Deze mensen leven daardoor in een vicieuze cirkel: zonder de mogelijkheid om geld te lenen en te investeren in een kleine, eigen
onderneming hebben ze weinig of geen kans zich aan de armoede te onttrekken. Oikocredit wil en kan deze cirkel doorbreken.
Dankzij bijna 40 jaar ervaring ziet Oikocredit kans deze mensen (via intermediairs) met kleine leningen, microkredieten, vooruit
te helpen. Met een minimum aan risico.

Algemene berichten
De telcommissie van de wijken Iona en Koningshof heeft in het afgelopen jaar weer veel vreemde bankbiljetten en muntgeld in
de collectezakjes van u mogen ontvangen. Deze bankbiljetten zijn omgewisseld en het muntgeld van zilver-nikkel en koper tegen
de kiloprijs ingewisseld. Dit heeft bij elkaar een bedrag van € 59,50 opgeleverd.
Wij houden ons dan ook van harte aanbevolen voor uw restanten vreemde bankbiljetten en muntgeld.
De telcommissie.
Geloof in de schilderkunst
Op vrijdag 3 februari was Dick Tulp te gast in het Kerkcafé in de Immanuëlkerk. Op deze boeiende avond vertelde hij in een
interview, aan de hand van vragen van Hetty van Dijke, over zijn leven en zijn werk als schilder en beeldend kunstenaar. Na de
pauze konden de aanwezigen vragen stellen aan Dick. Een van de vragen was of het mogelijk is om iets van zijn eigen geloof te
verbeelden in zijn schildererijen. Dick vond dat een heel lastige vraag, waarop de vragensteller zei dat dat volgens hem eigenlijk
vrijwel onmogelijk is. Toen ik later nog eens nadacht over deze vraag, kwam ik tot de conclusie dat met name Rembrandt heel wat
van zijn geloof in schilderijen heeft weergegeven. Allereerst natuurlijk in de afbeeldingen van Bijbelse personen, maar ook in de
manier hoe hij bepaalde onderdelen van zijn geloof een bijzondere en persoonlijke invulling gaf. Een heel mooi voorbeeld
daarvan is het schilderij van ‘De verloren zoon’. Henri Nouwen heeft daarover een prachtig boek geschreven getiteld: ‘Eindelijk
thuis’. De priester Nouwen was gefascineerd geraakt door dit prachtige schilderij van Rembrandt. Hij had dit meesterwerk
meerdere malen heel aandachtig bestudeerd, waarop Rembrandt de ‘verloren zoon’ heeft afgebeeld geknield voor zijn vader. Het
was Nouwen opgevallen dat de vader met een grote en een kleine hand is afgebeeld. Nouwen geeft aan dat Rembrandt hierin twee
aspecten van de vader -waarmee in de gelijkenis God wordt bedoeld- heeft willen afbeelden. De grote hand is daarbij de hand van
een beschermende vader en de kleine hand die van de verzorgende moeder. Een briljante gedachte van Rembrandt. In het boek
noemt Henri Nouwen nog veel meer bijzondere zaken die hem in het schilderij zijn opgevallen. Het schitterende boek ‘Eindelijk
thuis’ kan ik iedereen die het niet gelezen heeft, van harte aanbevelen. Nog een voorbeeld van het afbeelden van geloof in de
schilderkunst is bijvoorbeeld de schilder Rien Poortvliet. In het boek ‘Hij was een van ons’ schildert Poortvliet op een schitterende
wijze veel personen uit het leven van Jezus. In een van de portretten zie je Judas die Jezus een kus geeft waarmee hij Jezus
verraadt en daarbij beeldt hij Judas af met zijn eigen zelfportret! Hij wilde daarmee aangeven dat hijzelf, als volgeling van Jesus,
ook soms Jezus verraadt. Blijkbaar is er in schilderkunst dus soms meer van het geloof van mensen te ontdekken, dan we op het
eerste gezicht denken.
Jan Dirk Renes
Van de Oecumenische Kring ‘In de Vloot’
Op woensdag 22 februari is er een avond voor senioren via de Oecumenische Kring ‘In de Vloot’. Ds M. Bot houdt de meditatie.
Het thema van deze avond is ‘Blijven bidden’. De muzikale bijdrage wordt verzorgd door Gospelgroep ‘Reveil’ uit ‘sGravenzande. Wij beginnen om 19.30 uur en de toegang is gratis, alleen wordt aan het einde van de avond een collecte gehouden
ter bestrijding van de onkosten. Belangstellenden zijn van harte welkom in de grote zaal van De Vloot.
Voor inlichtingen: Constand Wassink, Spechtstraat 24, 010 - 5916435

Orgelconcert Immanuëlkerk Jan Droogers op 24 februari
De Orgelcommissie van de Immanuëlkerk heeft een eerste orgelconcert in 2017 georganiseerd. Op vrijdag 24 februari beklimt Jan
Droogers de orgelbank van het Seifertorgel.
Jan Droogers kreeg op achtjarige leeftijd zijn eerste orgellessen van de plaatselijke organist in Bleiswijk. Al na zes jaar kon hij
benoemd worden tot organist van de Gereformeerde Kerk aldaar. De orgellessen gingen door en onder leiding van Wim van der
Panne, Herman van Vliet en Gijsbert Lekkerkerker groeide hij uit tot een bekwaam organist, die twee maal een podiumplaats wist
te behalen op het orgelconcours te Lisse.
Zijn voorliefde in de orgelmuziek gaat met name uit naar de Frans romantische literatuur.
Behalve als kerkorganist wordt hij steeds vaker gevraagd als concertorganist vanwege zijn opvallende speelstijl.
Het orgelconcert in de Immanuëlkerk bestaat uit werken van Vivaldi, Bach, Tsjajkovski, Richard Bartmuss, Louis Vierne, Enrico
Pasini en Herman van Vliet
Het orgelconcert begint om 20.00 uur. Entree € 7,50 inclusief koffie of thee.
Verdere informatie: http://www.pknmaassluis.nl/immanuëlkerk/orgelcommissie/actueel
Wereldgebedsdag 2017
Viering vrijdag 3 maart, 19.30 uur, Korpsgebouw Leger des Heils, Noordvliet 61-63
Wereldgebedsdag wordt georganiseerd door christenvrouwen, die door gebed en actie invloed willen uitoefenen op mensen en
hun omgeving. Dit gebeurt ieder jaar de eerste vrijdag van maart.
De Wereldgebedsdag is bedoeld om het christelijke geloof een internationale, oecumenische dimensie te geven. De dag werd in
1927 in het leven geroepen in Amerika om met name vrouwen overal ter wereld door middel van het gebed te verenigen. De hele
dag zullen er overal in de wereld gebedssamenkomsten plaatshebben, in 183 landen! Nederland doet sinds 1929 mee met de
jaarlijkse viering van de gebedsdag.
De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen uit telkens een ander land. Er is elk jaar weer een
ander thema dat wordt uitgewerkt in een orde van dienst. De orde van dienst voor 2017 is gemaakt door het
Wereldgebedsdagcomité uit de Filipijnen Als thema is gekozen: ‘EERLIJK!?’
Ook in Maassluis wordt aandacht besteed aan Wereldgebedsdag. Vrijdag 3 maart is er om 19.30 uur een oecumenische viering in
het Korpsgebouw van het Leger des Heils, Noordvliet 61-63. Voorganger in deze dienst is mevrouw Marianne Paalvast. De
dienst gaat uit van het Platform van Kerken te Maassluis. U bent van harte uitgenodigd om aan deze viering deel te nemen.
High Tea Concert in Witte Kerkje
Op zaterdag 11 maart vindt om 15.00 uur een concert met High Tea plaats van Chr. Kamerkoor Maassluis in het Witte Kerkje,
Constantijn Huygensstraat 1.
Het thema van dit concert is: “Britten en andere Britten”. Een concert met Engelse liederen: van romantisch tot vrolijk en
religieus. Naast muziek van Benjamin Britten is er muziek van componisten zoals John Rutter, Bob Chilcott, Malcom Archer en
Edward Elgar.
Het koor wordt gedirigeerd door Leo den Broeder.
De begeleiding op het orgel wordt verzorgd door Aarnoud de Groen.
Om in de Engelse sfeer te blijven, organiseert het koor na afloop een High Tea. U krijgt een keuze voorgeschoteld van diverse
soorten thee (of koffie) en heerlijke hartige en zoete hapjes daarbij.
Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar aan de deur voorafgaand aan het concert of te reserveren via de website van het koor:
www.kamerkoormaassluis.nl en kosten €15,00 (voor de jeugd t/m 18 jaar €10,00)
Wenzi
Op 21 februari vertrekken we naar Kenia. We zijn in dit geval Willie en Willem en nog twee, voor jullie, onbekenden. Natuurlijk
is er ook dit keer veel te doen. We hebben dan ook vijf dagen op en rond de school gepland. Met de jongeren die de middelbare
school hebben afgerond, maar geen baan kunnen vinden, zijn we een stenenbakbedrijfje aan het opzetten. We hebben een afspraak
om met hen een project te gaan bezoeken waar ze dit verleden jaar al hebben opgezet. Ook hebben we een afspraak met een
aannemer die het onderkomen van dit bedrijfje ‘mogelijk’ gaat bouwen. Met hem willen we de offerte en de bouwplannen
doornemen.
Met het waterproject loopt het nog niet helemaal lekker. Er lekt nog steeds water uit de tanks. Op dit moment zijn ze
waarschijnlijk leeg. Er is iemand uitgenodigd om de bodem te inspecteren.
Rachael heeft alle studenten van de middelbare school uitgenodigd. Met hen gaan we het gesprek over de voortgang van de studie
en hun plannen voor de toekomst aan.
Rijkzwaan heeft ons gratis zaden geschonken. Met de ouders gaan we in gesprek over verbetering van de landbouw methodes.
Hier hebben we al een aantal keren over gepraat. In oktober hadden ze beloofd iets uit te proberen, ik ben erg benieuwd wat de
bevindingen zijn. Een medewerker van Rijkzwaan, die vlak bij Nairobi woont, is uitgenodigd voor een bezoek aan Mwamtsefu.
We zouden van hem graag goede tips willen krijgen voor landbouwverbetering in dit gebied. Het is nog niet duidelijk of hij op
onze uitnodiging ingaat.
Jongeren die het afgelopen jaar de middelbare school hebben afgerond kunnen een vervolgstudie aanvragen. Deze jongeren en
diegene die al met een vervolgstudie bezig zijn spreken we ook allemaal.
Kortom, we hoeven ons niet te vervelen. Ondanks dit alles gaan we ook genieten van de Keniaanse natuur. Er zitten twee
weekenden in onze reis. Die worden gebruikt voor de ontspanning.
Als u het leuk vindt kunt u ons volgen op de facebookpagina van stichting Wenzi. Vanuit Kenia schrijf ik regelmatig een
verslagje.

Als u prijs stelt op de nieuwsbrief en het reisverslag laat het me dan even weten. U kunt een berichtje sturen naar
williekoetsier@hotmail.com.
Natuurlijk is er nog plek in onze bagage voor uw oude, nog goede mobiel met oplader.
Vriendelijke groet Willie en Willem de Bruin.
Kerkradio
Het onderstaande bericht is voor de luisteraars naar Kerkradio via een smartphone of tablet bestemd.
Als u een kerkradiokastje gebruikt, wat destijds bij u is geplaatst, verandert er voor u niets.
Nieuwe versie Kerkomroep-app.
Onlangs is er een nieuwe versie van de Kerkomroep-app uitgebracht. Wanneer de nieuwe versie beschikbaar is, wordt dit
automatisch op uw tablet of smartphone aangegeven.
De kerken die opgeslagen waren onder MIJN KERKEN zijn met deze update gewist maar eenvoudig weer toe te voegen.
De volgende functionaliteit is o.a. toegevoegd:
Push notificatie als een dienst actief wordt
Automatisch starten van uitzending als de kerkdienst start
Zoeken naar Kerken in de buurt (extra button)
Verbeteren stabiliteit van de app
Zoeken naar kerken in de buurt.
Wanneer u op uw telefoon of tablet de functie “locatievoorzieningen” (de app machtigen gebruik te maken van de locatie van uw
telefoon of tablet) heeft geactiveerd, dan kunt u met de button “Kerken in de buurt” eenvoudig een lijst oproepen van de kerken
uit de omgeving. Dit kan van pas komen als u elders in Nederland verblijft en een kerk in de buurt wilt bezoeken.
Melding dienst actief en automatisch starten.
In de nieuwe versie kunt u een kerkklok laten klinken wanneer een kerk gaat uitzenden (push notificatie). U kunt dit per kerk
instellen, desgewenst ook voor meerdere kerken. De app hoeft hiervoor niet geopend te zijn, de notificatie wordt automatisch
doorgegeven.
Daarnaast is het mogelijk geworden om in te stellen dat een dienst automatisch gaat afspelen wanneer een uitzending start. Dit
kunt u slechts voor één kerk instellen. De app dient hiervoor gestart te zijn maar dan hoeven er geen verdere keuzes gemaakt te
worden.
U kunt deze opties activeren door een kerk toe te voegen aan “Mijn Kerken”. Wanneer u onder “Mijn Kerken” de balk van de
kerk van uw keuze aanraakt, vasthoudt en naar links beweegt (swipen genaamd), ziet u een blauw vlak (Apple) of grijs vlak
(Android) met 3 witte punten, dit is dan een menuknop. Als u deze aanraakt, kunt u kiezen waar uw voorkeur naar uitgaat.
Ko Kramer
Unieke Belastingservice Ouderenbonden vraagt in 2017 kleine bijdrage
De Belastingservice is bedoeld voor gepensioneerde leden van ouderenorganisaties KBO, PCOB en ANBO. Zij kunnen hulp
krijgen van speciaal daarvoor opgeleide ‘invullers’ bij het invullen van de belastingformulieren of het regelen van de zorg- of
huurtoeslag. Uniek is dat de invullers bij de mensen thuis komen. Als inkomensgrens geldt voor een alleenstaande €35.000,- en
voor gehuwden/samenwonenden is de grens €50.000,- per jaar.
Kleine eigen bijdrage
Tot op heden was de hulp bij het invullen van de belastingaangifte gratis. Wel kon de belastinginvuller een kleine
onkostenvergoeding (maximaal €12,- per adres) vragen voor bijvoorbeeld gemaakte reis-, porto- en drukkosten. Dit blijft ook
volgend jaar zo. Nieuw is dat de Belastingservice Ouderenbonden per 2017, bij de aangifte over 2016, om een kleine eigen
bijdrage gaat vragen. Dat doen we omdat de Belastingdienst stopt met subsidiëren en we als gezamenlijke ouderenorganisaties
deze service tegen kostprijs in stand willen houden. Voor alleenstaanden is de eigen bijdrage €5,50, voor een echtpaar €11.
Let op: machtigingscode nodig
Ook nieuw: de belastinginvuller heeft van u een machtigingscode (persoonlijke code) nodig om de vooraf door de Belastingdienst
ingevulde gegevens in de aangifte te kunnen gebruiken. Deze code moet de belastinginvuller tijdig aanvragen bij de
Belastingdienst. Bel een van de belastinginvullers. De belastinginvuller vraagt dan een machtigingscode voor u aan. U krijgt thuis
een brief van de Belastingdienst, waarin deze code staat. Deze geeft u door aan de invuller. Doe dit op tijd. De machtigingscode
moet binnen acht weken geactiveerd worden.
De belastinginvuller heeft alleen deze machtigingscode nodig om uw aangifte te kunnen doen.
De belastinginvullers van de PCOB afd. Maassluis:
Dhr. B Kap
tel:
010-5921002
Mevr. A. Cats
tel:
010-5912149
Dhr. W. Moraal
tel:
010-5923946
Dhr. A.J. Verduijn
tel:
010-5990620

Jeugdwijzer

Basiscatechese
Voor de kinderen uit groep 7 en 8 begint de catechese weer op dinsdag 7 maart. Informatie voor de deelnemers volgt via mail en
whatsapp. We gaan aan de slag met christelijke symbolen. Kun je er alvast een paar bedenken? In de weken daarna gaan we een
paar van de meest interessante symbolen dieper verkennen.
Catechese 14-16
De jongeren hebben gesproken: we gaan drie lange filmavonden doen. De filmkeuze wordt bepaald door Jaapwillem en
ondergetekende en na de film volgt een nagesprek. Waarom zou je immers droge kost gebruiken, als je met behulp van de
beeldcultuur al zoveel kunt leren? Het één sluit het ander natuurlijk niet uit. Maar na de lange serie avonden van het najaar en de
winter, met als hoogtepunt onze diaconale activiteit bij de voedselbank, hebben de jongeren dit best wel eens verdiend. De eerste
film gaan we kijken op zaterdagavond 26 februari. De titel houden we nog even geheim. Een gezellige en boeiende avond wordt
het sowieso.
Andere catechesegroepen
De catechesegroep voor brug- en tweedeklassers gaat ook binnenkort weer van start. Gerrit van Dijk is de drijvende kracht van die
groep. Verder is er nog een catechesegroep voor 16-plussers. Die wordt door Chris Schreuder geleid.
Jeugdwerk
Onlangs sprak ik met Art van Toor over de stand van zaken in het jeugdwerk van onze gemeente. Als je alles op een rijtje zet,
gebeurt er nog best wel wat. Maar de structuur en afstemming ontbreekt, en slechts weinigen hebben het overzicht. Bovendien
zien we wel ruimte voor een experimentje hier en daar. Heb je belangstelling om eens mee te denken, of om iets te doen? Doe met
ons mee.
Martijn van Leerdam (mvleerdam@hotmail.com)
Tuimeltekst
Wie durft te verliezen wint.

