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Meditatie
Nou, nou!
Het woordje zonde is een afgesleten woord geworden. Het is zoveel gaan betekenen als jammer! Wie koffie morst op zijn nieuwe
pak of haar jurk, krijgt te horen, da’s ook zonde van je nieuwe pak, of van je mooie nieuwe jurk! Jammer. Maar dat zonde
betekent, dat onze verhouding tot God, onze Schepper, er door bedorven, kapot is gemaakt, dat zijn we grotendeels kwijt. Zonde,
dat heeft te maken met overtreding, missen van het doel, waarvoor Gods ons geschapen heeft. Namelijk om te leven tot Zijn eer
en tot aanbidding van God als onze Schepper en Formeerder. Zonde maakt scheiding, maakt alles kapot, tussen God en ons
mensen in de eerste plaats en ook tussen mensen onderling. In de verkondiging kan over de zonde niet gezwegen worden. In de
verkondiging mag het niet alleen gaan over zonde en de zondaar, maar ook niet uitsluitend over liefde en genade. De boodschap
van de Heiland is evenwichtig en bevat overduidelijk beide elementen, zonde en genade, zondaren en door Hem verloste bevrijde
mensen. Als wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid in ons niet, schrijft de apostel
Johannes in zijn eerste brief (hoofdstuk1:8). De bekende Amsterdamse dominee J.J.Buskes vertelde eens het volgende. In
Amsterdam was een groep mensen, die van zichzelf beweerden, dat ze geen zonde meer deden. Hun voorman, een indrukwekkend
uitziende man met een grote baard, vroeg op een evangelisatiebijeenkomst het woord. Met een vervaarlijke stem zei hij: “ik ben
heilig”. Het werd doodstil in de zaal. De man zei nog eens: “ik ben heilig”. Het werd nog stiller. Toen hoorde iedereen achter in de
zaal iemand met onvervalst Amsterdams accent zeggen: “nou, nou”.
De perfectionist was weerlegd en kon alleen nog maar stotteren. De spanning was gebroken. Dat “nou, nou” zette achter de man,
die van zichzelf beweerde, dat hij geen zonde meer deed, een groot vraagteken? Hij werd ontmaskerd. In zekere zin zou je de
apostel Johannes als de man van dit “nou, nou” kunnen beschouwen. Als wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij
onszelf en is de waarheid niet in ons, zegt hij. Maar tot onze troost en bemoediging voegt hij er aan toe: als wij onze zonden
belijden: Hij (Jezus) is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
Waarvan acte!
Ds.J.F.Tanghé

Vandaag lezen wij:
vrijdag 29 september Matteüs 20:1-16
zaterdag 30 september Matteüs 20:17-28
zondag 1 oktober Matteüs 20:29–21:9
maandag 2 oktober Matteüs 21:10-22
dinsdag 3 oktober Matteüs 21:23-32
woensdag 4 oktober Ezechiël 18:1-13
donderdag 5 oktober Ezechiël 18:14-20
vrijdag 6 oktober Ezechiël 18:21-32
zaterdag 7 oktober Ezechiël 19:1-14
zondag 8 oktober Ezechiël 20:1-12
maandag 9 oktober Ezechiël 20:13-26
dinsdag 10 oktober Ezechiël 20:27-38
woensdag 11 oktober Ezechiël 20:39-44
donderdag 12 oktober Ezechiël 21:1-12

Kerkradio
Programma woensdag 4 en 11 oktober
Aanvang 18.45 uur
1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 98
3. De Heer is mijn licht
4. Gebed
5. Meditatie n.a.v. 1 Corinthiërs 12:13
Thema: ‘Wat is de Kerk ? ’
6. Heer van Uw Kerk
7. Heilig is de Heer
8. Laudate Dominum (W.A. Mozart)
9. Felicitaties
10. Sluiting
Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 13 oktober.
John Post, Fenacoliuslaan 16, Tel. 010-5917470
(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Coll .v. Diakenen
Op zondag 1oktober is het Israël-zondag. De eerste collecte in de Immanuëlkerk en de Koningshof is bestemd voor Kerk en Israël.
De eerste collecte in de Groote Kerk is bestemd voor de Algemene Middelen Diaconie. De derde collecte in de Immanuëlkerk is
de Heilig Avondmaalscollecte, bestemd voor het Landbouwproject Zimbabwe; de derde collecte in de Koningshof is ook bestemd
voor Zimbabwe. De derde collecte in de Groote Kerk is de Heilig Avondmaalscollecte, bestemd voor Christenen in Israël. Op
zondag 8 oktober is de eerste collecte in de drie kerkgebouwen bestemd voor het Werelddiaconaat project Straatkinderen in
Colombia. De derde collecte in de Groote Kerk is bestemd voor de Algemene Middelen Diaconie.
Kerk in Israël
Ieder jaar, op de Israëlzondag, staat de Protestantse Kerk stil bij haar verbondenheid met het Joodse volk. Met de opbrengst van
deze collecte worden projecten en activiteiten gesteund, die erop gericht zijn om de relatie tussen joden en christenen levend te
houden. Sinds jaren is de Protestantse Kerk verbonden met Nes Ammim. De christelijke leef- en werkgemeenschap in dit dorp zet
zich in om het vertrouwen tussen en christenen te vergroten en bouwt op dit moment aan een nieuwe wijk waar Joodse en
Arabische gezinnen samen zullen gaan wonen. Nes Ammim faciliteert ook kinder- en jongerenkampen waar Israëlische en
Palestijnse jongeren elkaar ontmoeten. In Nederland steunt de Protestantse Kerk het werk van OJEC, een overleg waar joden en
christenen elkaar ontmoeten om van elkaar te leren. Kerk en Israël inspireert theologen en andere belangstellenden met informatie,
bijeenkomsten en het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg over de joodse wortels van ons geloof.
Algemene Middelen Diaconie
Uit dit fonds worden de kosten voor de Diaconie gefinancierd.
Landbouwproject Zimbabwe
Al lange tijd collecteren wij in Maassluis voor het Landbouwproject in Zimbabwe. De drijvende kracht achter dit project is/was
ds. Martijn van Leerdam. Vele verslagen en verhalen van zijn hand heeft u kunnen lezen in de afgelopen tijd. Het feit dat Martijn
ons heeft verlaten en zijn activiteiten in Maasluis zijn gestopt, wil niet zeggen dat de Zimbabwe-activiteiten stoppen. KIAM gaat
door met de ondersteuning van dit werk.
Straatkinderen in Colombia
Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door
armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Vaak komen de kinderen uit gebroken gezinnen en hebben ze een laag zelfbeeld.
Toekomstperspectief is er nauwelijks voor hen. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of lopen het gevaar in de
criminaliteit te belanden. Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten
voor deze kinderen plaats. Wekelijks volgen meer dan tweehonderd kinderen trainingen op de voetbalschool of kunnen ze

meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding volgen, kunnen
bovendien begeleiding krijgen. Spelenderwijs leren kinderen om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en
conflicten op te lossen. Zo krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf en in anderen.

Algemene berichten
Een nieuwe kerkfotograaf
Zoals u waarschijnlijk al wel gemerkt hebt heeft de Protestantse Gemeente Maassluis een nieuwe kerkfotograaf. We zijn blij en
dankbaar dat Milad Rezek zich hiervoor beschikbaar heeft gesteld na het overlijden van Hans de Bruijn die eerder onze
kerkfotograaf was. Bij de afscheidsdienst van ds. Martijn van Leerdam hebt u hem al aan het werk kunnen zien. In het
onderstaande stukje stelt hij zichzelf aan u voor.
Ds. Chris Schreuder
Milad Rezek
Ik ben Milad Rezek. Ik kom uit Syrië. Ik ben al één jaar in Nederland. Ik heb drie kinderen. Twee jongens en één meisje. Ik was
fotograaf (bruiloften en ook op tv). Toen wij in Syrië waren had ik goed werk, maar toen de oorlog erg is geworden had ik heel
weinig werk. Mijn vrouw was als eerste in Nederland en na één jaar kwam ik met de kinderen. De eerste maanden waren moeilijk
om te wennen, maar nu vind ik het een stukje beter. Het contact met de Nederlandse mensen maakt de stappen makkelijker. De
mooie natuur geeft me een kijkje naar de toekomst, vooral door mijn werk als fotograaf. Ik werk nu in de Immanuëlkerk, ik maak
foto’s van de muziekgroep InHarmonie, van de Maassluise Harmonie en voor alle andere feesten en diensten.
Interview en tekst Rawa Ishie
Concert Groote Kerk
Jaap Kroonenburg brengt op 30 september in de Groote Kerk een hommage aan zijn vroegere leermeester Feike Asma, die van
1965 tot zijn overlijden in 1984 de vaste bespeler van het Garrels-orgel was.
Feike Asma was misschien wel één van de bekendste organisten van Nederland en wist velen te boeien voor het orgel als
muziekinstrument. Met zijn plaatopnamen en het starten van de orgelconcertserie in Maassluis heeft hij bovendien het Garrelsorgel grote bekendheid gegeven.
Op het concertprogramma staan liedbewerkingen van Feike Asma zelf (Fantasieën over Psalm 73 en 77 en het Trio ‘Verlosser,
Vriend’) en werken die Feike Asma veel gespeeld en onder de aandacht heeft gebracht, o.a. werken van Cornelis de Wolf,
Alexandre Guilmant, Sigfrid Karg-Elert en Paul Chr. van Westering. Na het concert zijn er ook cd's verkrijgbaar, waaronder de
unieke 3-cd box met opnamen van Feike Asma voor de NCRV-radio. Daarnaast is er de serie van 8 cd’s waarop Jaap
Kroonenburg de bewerkingen van Feike Asma heeft vastgelegd.
Datum: zaterdag 30 september; 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.
Furieade Seniorenmiddag in de Immanuëlkerk, woensdag 4 oktober
Bent u een senior in Maassluis? Dan wordt er tijdens de festiviteiten van de Furieade zeker aandacht aan u besteed. Met hapjes en
drankjes genieten van optredens en een leuke quiz (die speciaal door de Historische Vereniging Maassluis voor deze middag is
gemaakt), maar vooral gezellig bijkletsen met iedereen; u bent van harte welkom bij de seniorenmiddag in de Immanuëlkerk.
Toegang is uiteraard gratis, zoals gewoonlijk bij Furieade-activiteiten. Het thema van dit jaar ‘Voor elkaar!’ wordt ook met deze
sympathieke Furieade-activiteit weer eens goed benadrukt.
Het programma is als volgt:
13.30 uur: Inloop met een kopje koffie of thee
14.00 uur: Optreden Seniorenkoor Ons Genoegen
14.30 uur: Een hapje en drankje
15.00 uur: Historische Quiz, met mooie prijzen
15.15 uur: Optreden zanger Hans van Katwijk
16.00 uur: Einde van een gezellige middag!
Op de achtergrond zullen de beelden van de film over de viering 350 jaar Maassluis op het scherm te zien zijn. Een feest van
herkenning voor velen van u.
Opgeven voor deze middag is niet noodzakelijk, maar wordt echter wel op prijs gesteld zodat de organisatie beter beeld heeft
hoeveel boodschappen moeten worden ingeslagen. U kunt u aanmelden via de mail op secretaris.furieade@gmail.com. Er zijn 250
plaatsen beschikbaar, dus wij raden u met klem aan om op tijd aanwezig te zijn.
Schrijftocht, vier avonden creatief schrijven
Niet iedereen is fysiek in de gelegenheid om een pelgrimstocht te maken, maar wat wel kan, is pelgrimeren in een andere vorm,
een reis naar binnen door te schrijven. Rita Grootendorst ging in het voorjaar van 2016 op pelgrimstocht naar Santiago de
Compostella en ze is sindsdien bezig met schrijven. Zij neemt u mee op een schrijftocht van vier avonden. We schrijven over
thema’s van het hart: verlangen, op weg gaan, wegwijzers, vertragen, verdwalen, onze levensloop, reisgenoten en thuiskomen. In
de weken ertussen kun je zelf aan de hand van creatieve schrijfopdrachten verder schrijven zodat je ‘kilometers’ maakt. Voor
iedereen die het leuk vindt om te schrijven. Ervaring is niet nodig. Door de aangereikte opdrachten kom je vanzelf je eigen verhaal

op het spoor. Je wordt uitgenodigd om bepaalde gedeeltes aan elkaar voor te lezen, maar je schrijft vooral voor jezelf als in een
dagboek (maximaal 10 deelnemers) .
Waar: De Windwijzer, Schiedamseweg 95, Vlaardingen
Wanneer : vier woensdagavonden 11 en 25 oktober en 8 en 22 november 2017, van 19.30 tot 21.30 uur
Kosten: € 25,00 voor de serie, inclusief koffie en thee
Opgave: De Windwijzer, info@dewindwijzer.nl of 0104347887

Jeugdwijzer

Catechese
Afgelopen zondag lagen er stapels gevulde enveloppen in de kerk klaar om door vrijwilligers bezorgd te worden. Misschien hebt u
ook wel een stapel, of meerdere stapels, voor uw rekening genomen. Hartelijk dank daarvoor.
Wat zat er in die enveloppen? Het waren de brieven waarmee de jongeren in de protestantse wijken Koningshof en iona werden
uitgenodigd om (weer) deel te nemen aan de catechisatie. En omdat de catechese een zaak en een verantwoordelijkheid is van heel
de gemeente besteden we er in dit artikeltje ook aandacht aan.
Catechisatie is een duur woord voor “leren geloven”. Dat klinkt misschien wat schools, maar geloven leer je natuurlijk niet uit een
boekje of door het volgen van een cursus. Het is eerder zo dat je het van elkaar en aan elkaar leert: door te luisteren naar elkaar,
naar bijbelverhalen, naar de verhalen van mensen die al langer geloven en al eerder geloofd hebben. Dat is precies wat we in de
catechisatie gaan doen. We gaan enkele avonden met elkaar in gesprek over wat geloven betekent, wat je er wel of niet mee kunt
etc. en over onderwerpen die met geloven te maken hebben. En dat alles in een open, ontspannen en plezierige sfeer waarin dus
uiteraard ook volop ruimte is voor de ontmoeting met elkaar en voor ieders eigen inbreng, mening of ervaring.
Na de herfstvakantie gaan we van start. Sommige groepen beginnen al meteen daarna, andere groepen iets later of zelfs pas in het
voorjaar. In de Jeugdwijzer zult u regelmatig op de hoogte worden gehouden van en betrokken worden bij wat er in de
verschillende catechesegroepen gebeurt. Hieronder alvast een overzicht van de groepen en hun catecheten:
Kindercatechese (groep 4-5 en groep 6-7): Jacqueline Wijnhorst en ds. Chris Schreuder
Basiscatechese (groep 8 + brugklas): Madelon Boudesteijn, Petra de Jong en ds. Chris Schreuder (najaar 2017) en ds. Gerrit van
Dijk (voorjaar 2018)
Catechese 13-15 jaar: Ruud Fortuin en ds. Gerrit van Dijk
Catechese 15-17 jaar: Jaapwillem Poldervaart
Catechese 17+: ds. Chris Schreuder
We hopen op leerzame en plezierige ontmoetingen.
Namens de catecheten,
Ds. Chris Schreuder

