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Meditatie
Mattheüs 27:45 en 46
Goede Vrijdag ….. duisternis en verlatenheid versus licht en aanwezig-zijn.
Midden op de dag wordt het plotseling donker. De dag wordt nacht bij het sterven van de Zoon van God. Wat een verschil in
omstandigheden bij geboorte en sterven. Licht versus donker. Met Kerst komt er aan de hemel een opvallende ster, zijn er de
engelen. Op Goede Vrijdag verdwijnt de zon en is er de verlatenheid.
Jezus zinkt weg in een afgrond van totale godverlatenheid. Hij draagt de toorn van God die ons mensen toekomt. Zijn lijden klimt
naar een toppunt. God hoort Hem niet. God antwoordt Hem niet. God troost Hem niet. Er is geen engel om Hem bij te staan. Jezus
is alleen!
Dan, om ‘drie uur’ die middag wordt het weer licht, het moment waarop in de tempel wordt geofferd. Juist op deze tijd brengt
Jezus zijn offer dat ons met God verzoent. Plotseling klinkt het op Golgotha: ‘Eli, Eli, Lama Sabachthani’. Deze voor ons vreemde
woorden zijn in de Bijbel opgenomen met de Nederlandse vertaling erachter: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij
verlaten!’ Mattheüs valt terug op de moedertaal van Jezus. Jezus roept Zijn Vader aan in de taal van Zijn moeder.
Ondanks het zware lijden, de verlatenheid, klinkt twee keer: ‘Mijn God, Mijn God’. Ook in Zijn verschrikkelijk lijden spreekt
Jezus Zijn Vader met ‘mijn God’ aan. Het woordje ‘mijn’ zegt veel! Dit ‘mijn’ is het begin van de overwinning waarbij Jezus
voor ons de drinkbeker van lijden tot de laatste druppel heeft leeggedronken en Zich heeft over gegeven tot in de dood.
In de uitroep van Jezus horen we ook het woordje ‘waarom’. Waarom, vaak een vraag om verantwoording die we stellen aan onze
medemens, aan een politicus, aan … maar ook vaak aan God. Wij willen daar duidelijkheid mee krijgen. Waarom…. ?
Het waarom van Jezus is niet zo’n vraag naar een duidelijk antwoord, een zoeken naar helderheid.. Zijn waarom klinkt niet om er
achter te komen wat de oorzaak is dat God Hem heeft verlaten. Jezus weet dat wel. Het is niet zozeer een vraag als wel een klacht
die de zwaarte van Zijn lijden aan geeft. Jezus stort Zijn hart uit en maakt ons deelgenoot van wat innerlijk in Hem omgaat. Het
‘van God verlaten zijn’ is het meest bittere deel van zijn lijden.
Gevoelens van verlatenheid zijn erg, niets of niemand hebben om op terug te vallen. Bij het actuele onderwerp ‘Pesten’ is ook dat
iets wat enorm ingrijpt in een mensenleven. Het is erg om door mensen verlaten, uitgesloten, uitgebannen te worden. Laat staan
wat het is om van God verlaten te zijn. Allen echter, die door het geloof met Jezus verbonden zijn, zullen dit nooit hoeven
meemaken. In dit kruiswoord horen we wat het onze Zaligmaker heeft gekost om ons van die God-verlatenheid te verlossen en te
brengen onder het aanwezig-zijn van God, van de duisternis in het licht. Hij ter dood veroordeeld, opdat wij vrijgesproken zouden
kunnen worden. Is dat inderdaad niet om stil van te worden? Hierdoor is Goede Vrijdag goed voor ons, voor u, voor jou.
Gerrit van den Dool

Vandaag lezen wij:
vrijdag 17 maart Zacharia 3:1-10
zaterdag 18 maart Zacharia 4:1-14
zondag 19 maart Zacharia 5:1-11
maandag 20 maart Zacharia 6:1-8
dinsdag 21 maart Zacharia 6:9-15
woensdag 22 maart Zacharia 7:1-14
donderdag 23 maart Zacharia 8:1-8
vrijdag 24 maart Zacharia 8:9-17
zaterdag 25 maart Zacharia 8:18-23
zondag 26 maart Johannes 6:1-15
maandag 27 maart Johannes 6:16-29

dinsdag 28 maart Johannes 6:30-40
woensdag 29 maart Johannes 6:41-59
donderdag 30 maart Johannes 6:60-71

Kerkradio
Programma woensdag 22 en 29 maart
Aanvang 18.45 uur
1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 101
3. O eeuw’ge Vader sterk in macht…
4. Het ruw houten kruis
5. Meditatie n.a.v. Lucas 9:48
Thema: ‘Door de knieën gaan’
6. Abba Vader
7. ‘k Heb gehoord van een stad…
8. Largo (G.F. Händel)
9. Felicitaties
10. Sluiting
Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 31 maart.
John Post, Fenacoliuslaan 16, Tel. 010-5917470
(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Coll .v. Diakenen
Op zondag 19 maart is de eerste collecte in alle kerkgebouwen (incl. De Vloot) bestemd voor Noodhulp voor Zuid-Soedan in
Afrika. Op zondag 26 maart is de eerste collecte in alle kerkgebouwen bestemd voor de Voedselbank. De derde collecte in de
Immanuëlkerk en in de Koningshof is bestemd voor Gehandicapten in Myanmar.
Noodhulp voor Afrika
De Diaconie en KIAM vragen uw aandacht voor de Noodhulp voor Afrika. De komende zes maanden dreigt er hongersnood in
Afrika. Mensen lijden aan voedselgebrek en ondervoeding. Alleen al in Zuid-Soedan hebben 100.000 mensen direct hongersnood
en lopen 5,5 miljoen mensen risico daarop. Bovendien wordt daar tot juli geen regen verwacht. De situatie is dus nijpend. De
landen die het ernstigst getroffen worden zijn: Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen. Hier speelt zich de ergste honger af met
meer dan 20 miljoen mensen in nood.
De feiten zijn:
 Acute hongersnood bedreigt het leven van 20 miljoen mensen
 Meer dan 1,5 miljoen kinderen lijden aan ernstige en acute ondervoeding
 Voedselprijzen stijgen sterk waardoor veel gedupeerde gezinnen geen voedsel kunnen kopen
 Waterbronnen zijn opgedroogd en een groot deel van de oogst is mislukt
 Door dreigende hongersnood slaan mensen op de vlucht naar gebieden waar mogelijk wel water is
Kerk in Actie levert al noodhulp in Afrika in onder andere Zuid-Soedan, Nigeria, en Ethiopië. Maar meer hulp is hard nodig.
Op zondag 19 maart wordt er in de drie kerkgebouwen een extra Noodhulpcollecte gehouden voor Hulp aan Afrika. We doen een
beroep op u om deze collecte tot een succes te maken. KIAM en de Diaconie zullen de opbrengst van deze collecte verdubbelen.
Dus 1 euro = 2 euro.
Voedselbank
Veel mensen van diverse herkomst zien zich genoodzaakt om gebruik te maken van de Voedselbank. Het aantal cliënten stijgt
gestaag. Voedseldistributie, maar ook hulp in andere vorm zoals sociaal contact, vluchtelingenhulp, huisvesting is nodig. Veel
inzet door vrijwilligers wordt verricht. En onze financiële steun is daarom nog steeds nodig.
Steun mensen met een handicap in Myanmar

In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot
zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) is een partnerorganisatie van Kerk in Actie die
zich inzet om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren.
TLMI-M stimuleert mensen met een lichamelijke handicap om zich te ontwikkelen, zowel geestelijk als lichamelijk. Dit doet zij
bijvoorbeeld door het geven van vak trainingen, het verstrekken van microkredieten en het motiveren van bedrijven om
gehandicapten in dienst te nemen. Daarnaast ondersteunt TLMI-M mensen met een handicap bij integratie of re-integratie in hun
gemeenschap. Ook kunnen zowel kinderen als volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en
logopedie. Voor 31 euro ontvangt één gehandicapte of de ouders van een gehandicapt kind een klein startkapitaal om een eigen
bedrijf te starten. Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap trainingen kunnen volgen, met behulp van een
microkrediet een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie kunnen krijgen.

Algemene berichten
Het Maassluizer Manifest
Maassluis, 10 maart 2017
1. Wij geloven in één Maassluis met vele verschillende inwoners. Wij geloven in mensen, jong en oud; blank en zwart; christen,
moslim, atheïst, en wat er allemaal nog meer te vinden is.
2. Wij geloven in verbondenheid, liefde en saamhorigheid. In vervreemding, intolerantie en stigmatisering geloven wij niet.
3. Wij geloven dat elke inwoner van Maassluis het onvervreemdbare recht heeft om zijn eigen geloof te belijden, en om wel of
niet naar de kerk of de moskee te gaan. Wij geloven niet in verboden, noch in dwang.
4. Wij geloven dat zowel christendom als islam ten diepste vredelievende religies zijn. Sommige mensen willen kerk en moskee
tegen elkaar uitspelen. Van die houding wenden wij ons af. Wij geloven niet in handelen uit woede en uit angst.
5. Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 wensen wij Nederland een regering toe die verzoening en
verbondenheid hoog in het vaandel heeft staan.
6. Wij maken ons er hard voor dat onze gemeenschappen in Maassluis, zowel kerken als moskeeën, schouder aan schouder, zelf
aan verzoening en verbondenheid zullen blijven bijdragen -- binnen en buiten het stemhokje.
Dit manifest is opgesteld door de voorgangers van een aantal Maassluizer kerken en moskeeën, te weten:
ds. Martijn van Leerdam, ds. Wim Barendrecht, ds. Chris Schreuder, ds. Gerrit van Dijk, ds. Joan Tanghé -- Protestantse
Gemeente Maassluis
Richard Houmes, Dave Koehl -- voorgangers Evangelische Gemeente Maranatha
Metin Çift -- Maassluis Yeni Cami
Mustafa Duyar -- Stichting Islamitisch Centrum Maassluis
Engel Leune -- Baptistengemeente Maassluis
I. el Hadioui -- Moskee Ibrahim Maassluis
Said Ipek -- Turkse Culturele Vereniging
Zeki Celikkaya -- Stichting Evenaar
Emre Cetinkaya -- Stichting Sluis
M. Faris -- Stichting Ummah Wahidah
Vereniging Moskee Arrahman Maassluis
Cisca Peters -- Vrijzinnig Protestanten Nederland, Maassluis
Orgelcommissie Groote Kerk
In de korte maand februari mochten wij van u het prachtige bedrag van 71,85 euro uit de orgelpijpen halen voor het onderhoud
van ons Garrels-orgel. De orgelcommissie is druk met de voorbereiding van de orgelserie 2017. Op de flyer in de hal van de kerk
kunt u alle geplande concerten vinden. Het Paasconcert op maandag 17 april nadert al snel. Jan van Westenbrugge heeft een
prachtig programma samengesteld. Naast bekende namen komen er ook weer nieuwe namen voor in de zomerserie. Jeroen de
Haan, Jaco van Leeuwen en Piet van der Steen. In het jaar-programmaboekje kunt u over hun activiteiten in Nederland en
daarbuiten lezen. Ook de programma’s met toelichtingen staan daar in. Bij het Paasconcert kunt u dit boekje gratis ontvangen.
Jaap Kroonenburg
Pasen Live Tour 2017
Na het succes van vorig jaar is het ons gelukt om ook dit jaar de theatervoorstelling van Pasen Live naar Maassluis te halen. CB
Producties komt in 2017 voor het 5e jaar alweer, met een vernieuwd programma van Pasen Live in het theater.
Bezoekers worden in vijf kwartier meegenomen in dit eeuwenoude maar juist nu ook zo actuele verhaal. Van het begin tot eind
zal men geboeid en aandachtig kijken. Reacties van eerdere jaren waren lovend, emotioneel en rakend, inspirerend. Deze
voorstellingen trokken voorgaande jaren volle zalen.
Pasen Live vertelt op een nieuwe manier het paasverhaal zoals we deze kennen uit de Bijbel.
Door middel van Nederlandse popmuziek en Christelijke muziek, bewerkt in eigen arrangementen en een modern en spectaculair
decor, wordt het lijdensverhaal van Jezus verteld.
Op dinsdag 11 april 20.00 uur zal er in Theater Koningshof in Maassluis een voorstelling worden gegeven. De prijs voor de
kaarten is dit jaar vastgesteld op €12,50 (dit is inclusief reserveringskosten en een consumptie)

De online kaartverkoop start binnenkort via de site van Theater Koningshof. Voor meer info over de Pasen live 2017 tour kunt u
ook kijken op: www.cbproducties.nl
De voorstelling kan alleen plaatsvinden met hulp van een aantal bedrijven uit Maassluis en omstreken die ons sponsoren. Mocht u
ook een sponsoring overwegen dan zijn we daar heel blij mee. U kunt contact met één van ons opnemen voor verder info hierover.
Maar vooral hopen we u en jou te ontmoeten op dinsdag 11 april in Theater Koningshof!
Met vriendelijke groet,
Gerrit van Dijk (06-31515565; ds.gvandijk@pknmaassluis.nl)
René van der Linden (06-52506000,; rvdlinden@xs4all.nl)
Ruud en Annelize den Broeder (010-5919655, 06-43821824; ruudlies@kpnmail.nl)
De Pasen Live tour 2017 Maassluis wordt belangeloos georganiseerd door bovenstaande personen
Orgelconcert Minne Veldman op 17 maart
De Orgelcommissie van de Immanuëlkerk heeft voor vrijdag 17 maart, de voor velen geliefde en de al heel bekende organist
Minne Veldman uitgenodigd. Voor hem is het de eerste maal dat hij het Seifert-orgel zal bespelen.
Zijn orgelconcert bestaat uit werken van Bonefaas, Bach, Jan Zwart, Max Reger, Willem Mudde, Louis James Alfred LefébureWély, Alexandre Guilmant, Louis Vierne en een eigen bewerking van Psalm 124.
Het orgelconcert begint om 20.00 uur. Entree € 7,50 inclusief koffie of thee.
Lezing Platform van Kerken woensdag 22 maart
Oecumene: dialoog in het licht van Vaticanum II en 500 jaar Reformatie. Op uitnodiging van het Platform van Kerken komt mgr.
Van den Hende op woensdag 22 maart naar Maassluis om te spreken over dit oecumenisch herdenken. En ook om met ons
hierover in gesprek te gaan.
U bent van harte welkom op deze bijzondere avond.
Woensdag 22 maart in de Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, Maassluis.
Aanvang 20.15 uur, inloop vanaf 20.00 uur.
Toegang is gratis; wel wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.
Inlichtingen: ds. Chris Schreuder, jmpschreuder@hotmail.com; 010 8806177.

Jeugdwijzer

Tuimeltekst
Ben ik dapper genoeg om hulp te vragen?

