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Meditatie
Twee gedichten van De Genestet
Deze keer in plaats van een meditatie twee gedichten van de remonstrantse dominee en dichter P.A. de Genestet (1829-1861), tot
lering en vermaak. Het eerste gedicht waarschuwt mij en al mijn ambtgenoten voor het afsteken van “galmende geruchten” die
“ledig aan de zielen voorbij rollen”; het tweede gedicht bevat een even vrolijke als serieuze knipoog naar de verzoeking van de
ijdelheid die bij sommige predikers wellicht op de loer ligt.
Ds. Chris Schreuder
Een kind der eeuw onder een preekstoel
Gij prediker, daar in de lucht, hebt gij dan geen woordje voor mij?
Uw rede, als een galmend gerucht, rolt ledig mijn ziele voorbij.
Verborgenheên, vreemd aan ’t gemoed, van hooger mysteries vervuld,
door kennis en twijfel gevoed, verkondt ge mijn zoekend geduld!
Gij scheldt, wie het woord niet gelooft, bezegeld, door wondren, met kracht
en vroom buigen allen het hoofd – wee d’ arme die bidt en versmacht!
Het ongeloof velt gij ter neer: “Geloof of verga!” is ’t betoog.
“De Twijfel is Hoogmoed, niets meer!” klinkt troostend mij toe van omhoog.
Ach hoogmoed! Maar is dan de gaard, is de akker, versmachtend van dorst
hoogmoedig? – mij, strijder op aard, aldus ook versmacht mij de borst.
Gij prediker, daar in de lucht, hebt gij dan geen woord voor mijn hart?
En weet ge dan niet wat ik zucht? En voelt gij dan niets van mijn smart?
Cotin’s opinie
’t Is geen goed christen op mijn woord,
die mij niet gaarne preeken hoort.

Vandaag lezen wij:
vrijdag 4 augustus Matteüs 15:1-11
zaterdag 5 augustus Matteüs 15:12-20
zondag 6 augustus Jeremia 16:1-13
maandag 7 augustus Jeremia 16:14-18
dinsdag 8 augustus Jeremia 16:19–17:8
woensdag 9 augustus Jeremia 17:9-18
donderdag 10 augustus Jeremia 17:19-27
vrijdag 11 augustus Jeremia 18:1-12
zaterdag 12 augustus Jeremia 18:13-23
zondag 13 augustus Jeremia 19:1-15
maandag 14 augustus Jeremia 20:1-6
dinsdag 15 augustus Jeremia 20:7-18
woensdag 16 augustus Jeremia 21:1-10
donderdag 17 augustus Jeremia 21:11–22:9

Kerkradio
Programma woensdag 9 en 16 augustus
Aanvang 18.45 uur
1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 68
3. Nooit meer nacht
4. Neem Heer mijn beide handen
5. Meditatie n.a.v.: Micha 7: 18-20
Thema: “ Voorgoed weg…”
6. Vat mijne hand
7. Spreek tot mijn hart…
8. Lacrimosa (Requiem van W.A. Mozart)
9. Verzoeken/Felicitaties
10. Sluiting
Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeken
aanvragen tot vrijdag 18 augustus a.s.
John Post, Fenacoliuslaan 16, Tel. 010-5917470
(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Coll .v. Diakenen
Op zondag 6 augustus is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en de Groote Kerk bestemd voor het Werelddiaconaat project
Onderwijs voor meisjes in steengroeven in India. Op zondag 13 augustus is de eerste collecte in de Immanuëlkerk bestemd voor
de Zending met als doel Versterk geloven in Egypte. In de Groote kerk is deze bestemd voor de Zending (GZB). De derde collecte
is hier bestemd voor de Algemene Middelen Diaconie.
Onderwijs voor werkende kinderen uit de steengroeves
Het verhaal van Kavitha:
Midden in het schooljaar kwam Kavitha met haar ouders aan in de steengroeve. Haar ouders gingen daar werken en besloten om
Kavitha niet meer naar school te sturen. Maar door tussenkomst van Maega Trust liep het gelukkig anders. Eenmaal in de
steengroeve, herkenden de leiders van het kinderrechten comité Kavitha. Ze gaven het door aan Maega Trust, die meteen in
gesprek gingen met haar ouders. “Ik had wel zin om naar school te gaan,” vertelt Kavitha. “Maar mijn ouders wilden het niet.
Maar gelukkig gingen andere ouders met hen praten en toen mocht ik toch naar school. Maar mijn ouders wilden wel dat ik naar
een school ver weg ging. Ik vond het daar niet leuk. Het was er heel streng. Maar ik haalde wel goede cijfers.” De moeder van
Kavitha ging meedoen met een cursus van Maega Trust over kinderbescherming, kinderrechten en kinderontwikkeling. Daar
raakte ze er van overtuigd dat Kavitha beter af zou zijn op een reguliere school met onderwijskundige ondersteuning van Maega
Trust. “Ik zit nu in de negende klas van de school hier vlak bij. Het is daar heel fijn. Ik ben lid geworden van het
kinderrechtencomité en later wil ik juf worden.”
Bij Chennai in Tamil Nadu in Zuid-India werken duizenden kinderen met hun ouders in 21 steengroeves, hoewel dit officieel
verboden is.
Versterk geloven in Egypte
Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het lastig om zich staande te houden in de islamitische omgeving waarin ze
opgroeien. Daarom willen ze graag meer weten over de Bijbel en het geloof. De jaarlijkse bijbelquiz van het Egyptisch
Bijbelgenootschap, partner van Kerk in Actie, is een groot succes. Afgelopen jaar deden meer dan honderdduizend kinderen en
jonge tieners van 9 tot 12 jaar mee. Achtduizend kinderen wonnen een Nieuw Testament. Dit jaar mikt het Bijbelgenootschap op
honderdvijftigduizend kinderen en twaalfduizend prijswinnaars.
Plaatselijke Diaconale Ondersteuning
Uit deze fondsen worden de plaatselijke Diaconale kosten gefinancierd.

Algemene berichten
Orgelconcert Kees van Eersel
Rond de sterfdatum van J.S. Bach is er traditiegetrouw een herdenkingsconcert in de Groote Kerk, waarbij orgelwerken van Bach
op het Garrels-orgel (1732) tot klinken worden gebracht. Kees van Eersel zal dit concert op 5 augustus verzorgen.
Op het programma staan onder andere koraalvoorspelen gegroepeerd rond thema’s als Kerst, Pasen en Pinksteren, waaruit blijkt
hoe Bach als organist in de Lutherse kerk voorzag in muziek voor het kerkelijk jaar. Daarnaast staan ook niet-religieuze,
concertante stukken op het programma, zoals een ricercare, een concerto, een trio en een fuga uit ‘Die Kunst der Fuge’. Het
programma is een afspiegeling van Bachs enorme oeuvre voor het orgel.
Kees van Eersel ontving in de zestiger jaren een breed geschakeerde vakopleiding aan de conservatoria van Rotterdam en Utrecht.
In 1971 behaalde hij bij André Verwoerd de Prijs van Uitnemendheid. In 1969 studeerde hij aan de Schola Cantorum te Parijs bij
Jean Langlais en behaalde aldaar de Prix de Virtuosité met de hoogste onderscheiding. Hij is onder meer organist van de Grote of
Maria Magdalenakerk te Goes geweest. Kees van Eersel concerteerde in vele landen en behaalde diverse prijzen en
onderscheidingen op internationale orgelconcoursen.
Concertdatum: zaterdag 5 augustus; aanvang 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Kaarten à € 8,00 p.p. verkrijgbaar aan de
deur. Kinderen tot 12 jaar gratis.
Orgel- en panfluitconcert
De Orgelcommissie van de Immanuëlkerk heeft voor zaterdag 26 augustus André Knevel en Liselotte Rokyta uitgenodigd voor
een orgel- en panfluitconcert. Ze hebben in het verleden al vaker een concert gegeven in Maassluis.
André Knevel voelde zich op zeer jonge leeftijd al tot het orgel aangetrokken. Toen hij 8 jaar oud was kreeg hij zijn eerste orgelen pianolessen. Zijn leraren waren onder andere dr. J.A.M.van Stokkum, Rutger van Mazijk en Willem Hendrik Zwart. André
Knevel gaf zijn eerste officiële orgelconcert toen hij 19 jaar oud was..
André Knevel maakt vele concertreizen door Canada, Amerika, Europa, en Zuid Afrika. Hij is jaarlijks op zomertournee in
Nederland en Duitsland voor het geven van 30 tot 40 concerten.
André staat bekend om zijn improvisatietalent en is voortreffelijk in het vertolken van “de Grote Meesters”.
Liselotte Rokyta studeerde panfluit aan het Conservatorium te Hilversum en aan de Hoge School der Kunsten te Amsterdam bij de
internationaal vermaarde panfluitist Nicolae Pîrvu.
Samen met haar man Jan Rokyta vormt ze een cymbaal/panfluitduo dat een programma biedt waar klassieke muziek en
wereldmuziek gecombineerd worden.
Als docent heeft Liselotte ruime ervaring opgedaan aan het Conservatorium te Zwolle, het Conservatorium te Tilburg en de
hogeschool “Bourdon”.
Op deze avond zullen André Knevel en Liselotte Rokyta een gevarieerd programma geven op het Seifertorgel en de panfluit.
Het orgelconcert begint zaterdag 26 augustus om 20.00 uur. Entree € 8,00 inclusief koffie of thee. Verdere informatie:
http://www.pknmaassluis.nl/immanuëlkerk/orgelcommissie/actueel.
Orgelcommissie Groote Kerk
Hartelijk dank voor uw royale giften in de orgelpijpen. Het totale bedrag is 92,25 euro, mede dankzij briefjes van 5, 10 en 20 euro.
Daarbij ontvingen wij van NN een gift van 100 euro, waarvoor hartelijk dank. Een bezoek aan het orgel bracht 50 euro op.
Zaterdag 5 augustus speelt Kees van Eersel het traditionele Bach-concert. Een prachtig afwisselend programma door een
voortreffelijk organist.
Op 19 augustus kunt u naar Petra Veenswijk luisteren in een concert met werken van o.a. Mendelssohn, Widor en Andriessen.
Op 2 september komt Hayo Boerema concerteren met onder andere Guilmant (Sonate 5) en een improvisatie.
Van harte uitgenodigd om het prachtige Garrels-orgel in allerlei klankkleuren te beluisteren in onze zomerserie.
Jaap Kroonenburg.

Jeugdwijzer

Tuimeltekst
Vaak gaan besluiten aan argumenten vooraf.

