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Meditatie
Deo Volente
Het is wel Latijn, maar ik hoef het voor niemand te vertalen. Deo Volente betekent: Zo God wil, dat weet iedereen. Ook de
afkorting daarvan D.V. hoef ik niemand uit te leggen. Lang was het in kerkelijke kring gebruikelijk om aan meldingen van
voorgenomen vergaderingen, op handen zijnde bruiloften of optredens van kerkkoren die afkorting D.V. toe te voegen, want je
kon nu wel besluiten om dit of dat te gaan doen, maar niemand wist wat de toekomst brengen zou. Nietwaar, de mens wikt, God
beschikt, dat moest je goed beseffen. En dus voegde je toe: Deo Volente.
Iets deftiger kon je ook zeggen: Onder de voorwaarde van Jacobus, want aan zijn brief hadden we dit allemaal ontleend: "Dan iets
voor u die zegt: 'Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld
verdienen.' U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al
verdwijnt. U zou moeten zeggen: "Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen." ". Het staat in Jacobus
4, de verzen 13-15.
Niet dat dit besef van ongewisheid voorbehouden was aan gelovigen. Je kon ook zeggen: ‘Bij leven en welzijn’ of: ‘IJs en weder
dienende’. Maar gelovigen zeiden veelal ‘Deo Volente’.
Het is wel zaak om dat D.V. goed te gebruiken, want anders is het zomaar belachelijk. Ik kwam in een kerkblad tegen:
‘Huwelijksbevestiging is D.V. aangevraagd door…’ Dit is met permissie onzin, want die bevestiging is aangevraagd, of de Heer
het nu wil of niet. ‘Broeder en zuster Jansen hebben zich D.V. voorgenomen, volgende week hun 40- jarig huwelijk te vieren’.
Ook onzin, want de Jansens hebben het zich al voorgenomen en daar is niets meer aan te doen. Wel kun je ervan maken:
‘Volgende week woensdag zullen broeder en zuster Jansen D.V. vieren dat ze 40 jaar getrouwd zijn’. Want of die viering door zal
gaan weet je maar nooit.
Maar er is nog iets. Stel, dat het aangekondigde feest ter gelegenheid van het huwelijk van de Jansens om welke reden dan ook
niet door kon gaan, was dat dan omdat de Heer dat niet wilde? Ik weet dat er mensen zijn die dat denken en dat er dominees zijn
die zo preken. In elke vloedgolf, elke orkaan, iedere ramp zien zij de oordelen Gods, de slaande hand des Heren. Iedere calamiteit
is een oproep van Godswege tot bekering. Grote droogte, al te overvloedige regen, uitbreken van ziektes bij mens of dier, het zijn
evenzovele vermaningen van de Allerhoogste.
Maar ik geloof dat geen seconde. In de Bijbel kom ik juist tegen dat God zijn zon laat opgaan over goede en slechte mensen en het
laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Ik kom ook nooit tegen dat Jezus ziekte of ellende uitlegt als de slaande
hand van God of als een oproep tot bekering. Integendeel, Mattheus schrijft twee keer met nadruk van Jezus: Hij genas iedere
ziekte en elke kwaal onder het volk.
Er zit dus een lastige kant aan dat Deo Volente. Ik begrijp Jacobus en ik begrijp zijn bedoeling en die zijn mij sympathiek. Maar
zelf gebruik ik het vrijwel nooit en als ik zie dat het verkeerd gebruikt is ben ik geërgerd, om niet te zeggen boos. Want ik vind dat
je met de wil van God heel behoedzaam zou moeten omgaan.
Geb van Doornik

Vandaag lezen wij:
vrijdag 13 oktober Ezechiël 21:13-22
zaterdag 14 oktober Ezechiël 21:23-32
zondag 15 oktober Ezechiël 21:33-37
maandag 16 oktober Ezechiël 22:1-16
dinsdag 17 oktober Ezechiël 22:17-31
woensdag 18 oktober Psalm 135
donderdag 19 oktober Jeremia 7:1-15
vrijdag 20 oktober Jeremia 7:16-28
zaterdag 21 oktober Jeremia 7:29–8:3
zondag 22 oktober Jeremia 8:4-17
maandag 23 oktober Jeremia 8:18-23
dinsdag 24 oktober Jeremia 9:1-15
woensdag 25 oktober Jeremia 9:16-25
donderdag 26 oktober Genesis 11:27–12:9

Kerkradio
Programma woensdag 18 en 25 oktober
Aanvang 18.45 uur
1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 75
3. Vaste rots van mijn behoud
4. De goede Herder
5. Meditatie n.a.v. Lucas 7: 14
Thema: ‘Begrafenis geannuleerd…’
6. Genade die mij zocht
7. Mijn Jezus ik hou van U
8. Benedictus (Gounod)
9. Felicitaties
10. Sluiting
Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 27 oktober.
John Post, Fenacoliuslaan 16, Tel. 010-5917470
(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Coll .v. Diakenen
Op zondag 15 oktober is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en de Koningshof bestemd voor de Algemene Middelen Diaconie.
In de Groote Kerk is de eerste collecte bestemd voor Plaatselijke Ondersteuning Diaconie. Op zondag 22 oktober is de eerste
collecte in de Immanuëlkerk en de Koningshof bestemd voor de Plaatselijke Ondersteuning Diaconie. In de Vloot wordt in de
avonddienst het Heilig Avondmaal gevierd. Daarom wordt de eerste collecte ½ / ½ gedeeld over de Kerk en het Landbouwproject
in Zimbabwe. De eerste collecte in de Groote Kerk is bestemd voor het Werelddiaconaat project Straatkinderen in Colombia.
Algemene Middelen Diaconie
Plaatselijke Ondersteuning Diaconie
Uit deze fondsen 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
Orgelcommissie Groote Kerk
De orgelpijpen hebben in september 78,90 euro opgebracht, waaronder een gift van 10 euro. Van fam.B ontvingen wij een gift van
100 euro. Een bezoek aan het orgel bracht 50 euro op. Heel hartelijk dank voor uw bijdragen.
De open orgeldag op zaterdag 26 augustus draagt 230 euro bij aan het onderhoud van ons orgel.
Dankbaar voor zo veel betrokkenheid bij het Garrels-orgel.
De zomerserie orgelconcerten is voorbij. Pas in december gaan wij het jaar afsluiten met het Kerstconcert bij kaarslicht op
zaterdag 23 december. Verder wil ik u nog attent maken op het Classical Winterconcert op zaterdag 16 december. Marco Bons
komt dan in de Groote Kerk met orkest, jonge solisten een prachtig concert verzorgen, zoals voorheen ook op de vliet bij de
Veerstraat was te beluisteren. Zelf hoop ik ook een bijdrage te leveren. Wilt u de data in uw agenda reserveren?
Jaap Kroonenburg.
Passage afd. Maassluis
Christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging
Het bestuur van de Passage nodigt u hartelijk uit voor onze jubileum / ledenavond (90 jaar ) op donderdag 19 oktober in het Witte
Kerkje aan de Constantijn Huygensstraat 1.
Deze avond beginnen wij met een heerlijke saladebuffet. U wordt verzocht om 17.45 uur aanwezig te zijn, zodat wij om 18.00
uur aan tafel kunnen.
Mocht u niet deelnemen aan de maaltijd dan kunt u om 19.30 uur genieten van een muzikale verrassing.
Om ongeveer 21.30 uur wordt deze avond afgesloten.
Wij kijken uit naar een gezellige en vrolijke jubileum Passage-avond.
Het bestuur van de Passage
Taizéviering aan de Waterweg 15 oktober
“In het diepst van ons menszijn ligt de hoop op een aanwezigheid, het stille verlangen naar gemeenschap. Laten we niet vergeten
dat alleen al dit verlangen naar God het begin is van geloof”.
Dit is een citaat van frère Roger, oprichter van de oecumenische leefgemeenschap in Taizé. Al jarenlang komen duizenden
jongeren naar Taizé om samen te zingen, te bidden en elkaar te ontmoeten. In Maassluis organiseren we dit jaar weer vieringen in
de geest van deze bijeenkomsten. We zingen eenvoudige liederen die hun kracht ontlenen aan de herhaling. Er worden korte
Bijbelgedeelten gelezen en er worden gebeden uitgesproken, in de traditie van Taizé. In het hart van de viering is er een tijd van
stilte. Een rustmoment in de week voor iedereen, zeker ook voor (jonge) mensen, die niet zo vaak in een kerk komen.
De eerste viering is op 15 oktober in de Immanuëlkerk, aanvang 17.00 uur
Om de zang in de viering te ondersteunen, is er tijdens de viering een koor. Heb je zin om een keer mee te zingen, dan ben je van
harte welkom. We oefenen voor de viering en starten daarmee om 16.15 uur
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken.
Er wordt een collecte gehouden om de kosten te dekken.
De volgende vieringen zijn:
12 november Petrus en Pauluskerk
10 december Petrus en Pauluskerk
7 januari Immanuëlkerk
11 februari Petrus en Pauluskerk.
Namens de voorbereidingsgroep, Aag de Nie - adelien@caiway.net.
Goeiemiddag
Op dinsdag 17 oktober willen wij met onze gesprekskring “Goeiemiddag” bij elkaar komen.
Het is een lange vakantieperiode geworden en wij zullen elkaar heel wat te vertellen hebben. Wat hebben we meegemaakt en
welke gebeurtenissen willen wij met elkaar delen?
Daar zullen wij het deze eerste middag met elkaar over hebben. Ook zullen wij bespreken wat wij in het komend seizoen met
elkaar zullen behandelen. Er zijn heel veel mogelijkheden. Graag suggesties vanuit de groep.
De groep die nog altijd kan groeien (in genade en waarheid, maar ook in aantal). “Oude” en nieuwe deelnemers zijn hartelijk
welkom
De bijeenkomst begint om 14.30 uur in de Immanuëlkerk.
Constand Wassink 010-5916435
Van de Oecumenische Kring “In de Vloot”
Op woensdag 18 oktober wordt er een avond voor senioren verzorgd door de Oecumenische Kring “In de Vloot”.
Op deze avond zal Constand Wassink de meditatie verzorgen over het thema “Verzadigd”.
Er is samenzang uit onze eigen Vlootbundel. De muzikale bijdrage wordt verzorgd door Chr. Gem. koor “De Travellers” uit
Spijkenisse o.l.v. Frank van Loo. De muzikale begeleiding is in handen van Leo Hans Koornneef die ook de samenzang zal
begeleiden.
Wij beginnen om 19.30 uur en de toegang is gratis. Aan het einde van de avond wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de
onkosten, die helaas steeds hoger worden.

Belangstellenden zijn van harte welkom in de grote zaal van De Vloot.
Constand Wassink 010 - 5916435
Orgelconcert Gert van Hoef op vrijdagavond 3 november in de Immanuëlkerk
Gert van Hoef is op 17 juni 1994 geboren in Barneveld. In juni 2008 ontving hij zijn eerste orgellessen van mevrouw Daamen uit
zijn woonplaats.
Op 15-jarige leeftijd deed hij al mee aan het Interclassicmusic en bij Johannes Orgelbouw in Ede won hij de eerste prijs. Daarna
ontving hij orgellessen van Evert van de Veen uit Voorthuizen en werd hij benoemd tot organist van de Hervormde Gemeente te
Voorthuizen en won Gert het Feike Asma concours bij Johannes Orgelbouw.
Gert kreeg orgelles van de Herman van Vliet, die hem voorbereidde op het conservatorium.
Sinds december 2011 is Gert vaste organist van de Eminent orgeltoonzaal in De Punt in Voorthuizen en vanaf juli 2013 studeert
Gert orgel (als hoofdvak) aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
Op 27 juni 2015 won Gert het Govert van Wijn Orgelconcours dat jaarlijks plaatsvond in de Groote Kerk te Maassluis.
Op het Seifert orgel van de Immanuëlkerk zal deze jonge organist werken uitvoeren van Bach, Stanley, Händel, Mulder, Williams,
Franck, Tchaikovsky en tevens een eigen improvisatie ten gehore brengen.
De toegangsprijs bedraagt € 8,00 inclusief koffie of thee
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de Immanuëlkerk.
http://www.pknmaassluis.nl/immanuëlkerk/orgelcommissie
Kaartverkoop “Young Messiah” gestart
Op zaterdag 18 november zal in De Ark in Maassluis “The Young Messiah” van Händel worden uitgevoerd in een bewerking van
Tom Parker door het projectkoor van The Choir Company en verscheidene instrumentalisten. Verder doen aan deze uitvoering
verschillende solisten mee. De “Young Messiah” is voor veel mensen in Nederland en daarbuiten een begrip. Het is zonder twijfel
een van de meest aansprekende projecten die de boodschap van het evangelie dichter bij de mensen heeft gebracht. In de eerste
helft van het programma kunt u genieten van de mooiste Tom Parker-arrangementen, aangevuld met een aantal bijzondere
muzikale uitstapjes van wereldberoemde melodieën. De aanvang van het concert is 19.30. Kaarten zijn verkrijgbaar voor € 20 bij
Sigarenmagazijn Hartelust aan de Rembrandtlaan 1 en de Bijbel-In aan de Noordvliet.
MAANDELIJKSE SCHRIJFACTIE AMNESTY INTERNATIONAL GROEP MAASSLUIS.
Voor de maandelijkse schrijfactie kunnen de informatie en voorbeeldbrieven vanaf de website worden gedownload. U kunt ook
een schrijfabonnement nemen (zie hieronder).
Schrijfactie China: activist mishandeld in de gevangenis
Activist Huang Qi werd eind november 2016 opgepakt omdat hij staatsgeheimen zou hebben gelekt. In de gevangenis werd hij
gemarteld door agenten.
Slechte behandeling in gevangenis
Huang Qi is de oprichter van een website die bericht over mensenrechtenschendingen en demonstraties. Eind juli mocht zijn
advocaat hem voor het eerst bezoeken. Qi vertelde hem dat agenten hem twintig dagen lang dwongen vier uur aaneengesloten te
staan. Ook wordt hij vaak verhoord door zo’n veertig agenten die hem tijdens het verhoor allerlei beledigen toewerpen.
Zorgen om gezondheid
Huang Qi heeft een nierziekte, een hersenaandoening en problemen aan zijn hart en longen. Hij is ruim tien kilo afgevallen omdat
hij geen goede voeding krijgt. Ook heeft hij dagelijks medicatie nodig. Het is niet duidelijk of hij dit krijgt.
Brieven
Met het versturen van twee brieven (een aan de ambassadeur van China en een naar de autoriteiten van dat land) roept u hen op
Huang Qi goed te behandelen en hem een eerlijk proces te geven.
Kijk voor meer informatie en de voorbeeldbrieven op onze website www.amnestymaassluis.nl onder de kop Schrijfacties. Hier
kunt u de voorbeeldbrieven downloaden.
De brieven kunt u ondertekenen of overschrijven en vóór 1 november versturen naar het adres dat boven aan de brief staat
vermeld.
Wie geen toegang heeft tot internet, maar wel graag een brief wil versturen, kan een schrijfabonnement nemen. U moet dan € 6,90
overmaken op bankrekening
NL51 TRIO 0197 6691 15 t.n.v. Amnesty 128 Maassluis. Dan krijgt u 10 x per jaar een brief en vertaling toegestuurd. Door die te
ondertekenen en te verzenden, werkt u mee aan de internationale druk die voor veel gewetensgevangenen heeft geleid tot
verbetering van hun situatie.
Portokosten
Portokosten (0-20 gr) binnen Europa: Internationaal 1
Portokosten China: Internationaal 1

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Hans Oostervink.
telefoonnummer: 010 – 47 44 184 of 06-29 09 39 27.
Najaarsconcertarrangement | Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg | Zaterdag 11 november
Op zaterdag 11 november is er het najaarsconcertarrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een
wandeling en/of een concert.
We wandelen deze keer door de Historische Kelders van Arnhem. Jarenlang hebben 30 eeuwenoude kelders in de Rijnstraat
praktisch ongebruikt onder de grond gelegen. Maar daar is in 2001 verandering in gekomen. Deze kelders zijn in oude glorie
gerestaureerd en middels door gangen onderling met elkaar verbonden.
Ontvangst met koffie/thee om 10.30 uur in Het Koetshuis. Voor een lunchpakket wordt gezorgd.
’s Middags is het Koetshuis het decor waarin weer een bijzonder concert te beluisteren zal zijn. Musicus André van Vliet verzorgt
ook ditmaal het najaarsconcert. En zoals altijd zal hij ook deze keer weer een verrassend programma verzorgen, samen met door
hem uitgekozen solisten en/of instrumentalisten.
Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur.
Kosten: Volledig arrangement: € 25,00. Alleen concert: € 15,00.
De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal
Diaconaal Centrum de Herberg.
Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur):
026-33 42 225.
Het concert vindt plaats in het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT
Oosterbeek

Jeugdwijzer

Basiscatechese
Op dinsdag 24 oktober gaat de basiscatechese van start. We gaan enkele avonden met elkaar in gesprek over het kerkelijk jaar. In
de kerk vieren we ieder jaar een aantal feesten. Maar wat betekenen die feesten eigenlijk en waarom vieren wij ze ieder jaar weer?
En wat hebben die feesten te maken met ons leven?
We komen vier dinsdagavonden vóór en vier dinsdagavonden ná de Kerstvakantie bij elkaar. De data vóór de Kerstvakantie zijn al
bekend:
dinsdag 24 oktober,
dinsdag 7 november,
dinsdag 21 november en
dinsdag 12 december,
steeds van 19.00 tot 20.00 uur in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5 (inloop vanaf 18.45 uur).
We hopen dat jij ook mee doet. Je bent van harte welkom.
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen, stuur dan een mail (met vermelding van je e-mailadres) naar Madelon Boudesteijn:
maatje17@gmail.com.
Hartelijke groeten,
Madelon Boudesteijn, Petra de Jong en ds. Chris Schreuder

