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Meditatie
Voleinding en verwachting
Nu het half november is spoedt wat sommige mensen bij gebrek aan fantasie de feestloze helft van het kerkelijk jaar noemen
(alsof we een half jaar lang helemaal niets te vieren zouden hebben gehad!) zich ten einde. Of liever gezegd: richting de
Voleinding. Want de laatste drie zondagen van het kerkelijk jaar (dit jaar 12, 19 en 26 november) staan in het teken daarvan: de
eerste, tweede en derde zondag van de Voleinding.
Dat mag liturgisch gezien zo zijn, de vraag is wel of het ook “werkt”. Om voor mijzelf te spreken: er gaan, ook in deze periode
van het kerkelijk jaar, dagen voorbij dat ik daar niet bij stil sta. Vergis ik mij of zijn we dat ontwend?
Van de bekende Réveil-man Da Costa wordt wel verteld dat hij iedere ochtend, als hij uit bed kwam, uit het raam keek. Als de
lucht onbewolkt was verzuchtte hij volgens de overlevering: “Jammer, vandaag komt Jezus nog niet terug.” Jezus zou immers
komen “met de wolken des hemels”?
Nog een aardig verhaal: over de opwekkingsprediker Blumhardt gaat het verhaal dat hij altijd een koets, aangespannen en wel,
had klaarstaan. Als de Heer zou komen kon hij Hem meteen tegemoet!
Wij glimlachen daar nu om. Nogmaals, ik spreek voor mijzelf, maar ik vermoed dat ik er niet de enige in ben: zo kan ik
onmogelijk tegen de Voleinding en wat daarmee samenhangt aankijken. In die zin “werkt” het voor mij niet. Het lijkt mij ook
goed om nuchter te blijven, met beide benen op de grond (en soms is dat: met beide voeten in de modder).
Ondertussen: zijn wij niet iets wezenlijks kwijtgeraakt als wij van de weeromstuit heel die Voleinding en heel die
toekomstverwachting op een zijspoor zetten? Is juist het wezen van geloven niet: verwachting, uitzien naar God, hopen op iets
anders, op iets beters, op iets meer dan wat alom voor handen en voor ogen is?
In die zin “werkt” het wel: dat ik in deze tijd van het kerkelijk jaar weer eens extra bepaald word bij de vraag wat – of Wie – ik
eigenlijk verwacht. Kabbelt alles gewoon maar door – of zie ik iets oplichten van wat daar bovenuit gaat, van wat God voor ons in
petto heeft, “in pectore”, dat betekent letterlijk: in zijn hart voor ons bewaart? Iedere dag dat deze wereld nog niet het Koninkrijk
van God is, iedere dag dat de schepping op haar voleinding, op haar voltooiing wacht, iedere dag dat de ene beerput van misbruik
de andere blootlegt“ (Me Too”!) is er één te veel. Wie zou niet van tijd tot tijd verzuchten, zij het anders dan Da Costa en
Blumhardt: “Kom!”?
Ik ben wel benieuwd hoe u / jij dat beleeft en of en hoe “voleinding en verwachting” werkt voor u / jou. Voor reacties houd ik mij
dan ook aanbevolen!
Ds. Chris Schreuder

Vandaag lezen wij:
vrijdag 10 november Matteüs 23:13-26
zaterdag 11 november Matteüs 23:27-39
zondag 12 november Jesaja 48:1-11
maandag 13 november Jesaja 48:12-22
dinsdag 14 november Jesaja 49:1-13
woensdag 15 november Jesaja 49:14-26
donderdag 16 november Psalm 88
vrijdag 17 november Matteüs 24:1-14
zaterdag 18 november Matteüs 24:15-28
zondag 19 november 2 Tessalonicenzen 1:1-12
maandag 20 november 2 Tessalonicenzen 2:1-17
dinsdag 21 november 2 Tessalonicenzen 3:1-18

woensdag 22 november Psalm 128
donderdag 23 november Matteüs 24:29-44

Kerkradio
Programma woensdag
15 en 22 november
Aanvang 18.45 uur
1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 23
3. Gouden harpen ruisen
4. Liefde was het onuitputt’lijk
5. Meditatie n.a.v. Efeziërs 5: 1-7
Thema: ‘Kinderen van het licht ? ’
6. Komt als kind’ren van het licht
7. Liefde
8. Bist du bei mir (J.S. Bach)
9. Felicitaties
10. Sluiting
Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 24 november.
John Post, Fenacoliuslaan 16, tel. 010-5917470
(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters
Actie Solidariteitskas
Voor deze actie is tot en met 2 november een bedrag binnengekomen van in totaal € 7.500,-. Alle 433 gevers van bedragen
variërend van € 5 tot € 100 hiervoor heel hartelijk dank. Mocht u nog geen gelegenheid hebben gehad om een bijdrage te geven,
het kan nog steeds: Rekening NL84 FVLB 0635817306 en zorg mee voor een financieel gezonde gemeente.
Piet Vroon, secretaris CvK
Tussenstand Kerkbalans (VVB) 2017
Hierbij een overzicht van de toezeggingen en ontvangsten aan vaste vrijwillige bijdragen per begin november 2017. Aan
vrijwillige bijdragen is inmiddels € 505.400 toegezegd. Van dit bedrag mochten wij per heden
€ 447.400 (88%) ontvangen. Alle bijdragers vanaf deze plaats een hartelijk woord van dank. Het niveau van de voor 2017
toegezegde bijdragen ligt boven het voor 2017 begrote bedrag van € 498.500 maar blijft achter bij de werkelijk ontvangen
bijdragen in 2016. Een beeld dat aansluit op de trend van de laatste jaren.
Uit het bovenstaande blijkt ook dat er in de resterende twee maanden van het jaar nog bijna € 60.000 aan VVB voor 2017 moet
binnenkomen. Ons verzoek: Als u uw vrijwillige bijdrage voor 2017 nog niet (geheel) hebt voldaan, willen wij u vragen (het
restant van) uw bijdrage zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor het einde van het jaar, over te maken. Denk ook aan de
fiscale eisen voor het geval u middels een periodieke gift betaalt. Wellicht kunt u zelf in uw administratie nagaan of u uw bijdrage
voor 2017 al (volledig) hebt voldaan, maar bij twijfel mag u altijd contact met ons opnemen. Bij voorkeur per email, telefonisch
kan ook.
Het rekeningnummer waarnaar u uw bijdrage kunt overmaken is NL56 FVLB 0635802872 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te
Maassluis .
Irene en Aat Benard
Administratie kerkelijke bijdragen (VVB) PG Maassluis. Tel. 010-2373550
VVB@PKNMaassluis.nl

Coll .v. Diakenen
Collecten
Op zondag 12 november is de eerste collecte in de drie kerkgebouwen bestemd voor het Werelddiaconaat / Project 1027 in
Albanië voor ex-gevangenen. Op zondag 19 november is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en de Groote Kerk bestemd voor
de Plaatselijke Ondersteuning. In de Koningshof is de eerste collecte als Heilig Avondmaalscollecte bestemd voor het KOZA

project Zimbabwe. De derde collecte in de Immanuëlkerk is bestemd als Heilig Avondmaalscollecte voor het KOZA project
Zimbabwe en in de Koningshof voor de Plaatselijke Ondersteuning.
Plaatselijke Ondersteuning
Uit dit fonds worden de kosten voor de Diaconie gefinancierd.
Ex-gevangenen in Albanië
Ex-gevangenen en hun families hebben te maken met vooroordelen en uitsluiting. In tegenstelling tot Nederland zijn er in Albanië
geen sociale voorzieningen waar deze mensen op terug kunnen vallen. Vanwege geldgebrek, honger en boosheid op de
omringende wereld is er grote kans dat ex-gevangenen terugvallen in crimineel gedrag om zo toch te overleven. Om dit te
voorkomen willen we ex-gevangenen in contact brengen met plaatselijke gemeenten, hen begeleiden bij het omgaan met
problemen en hen eventueel financieel ondersteunen. Een jobcoach helpt hen bij het vinden van een baan. Genis en Enver, twee
Albanese jongens, zijn een paar maanden geleden uit de gevangenis ontslagen. Genis is er slecht aan toe: hij is al jarenlang
verslaafd en heeft nog nooit een dag gewerkt. Hij leeft op straat en slaapt in leegstaande gebouwen. Enver is een heel ander type:
het is een praatjesmaker, weet het altijd beter. Maar voor beide jongens geldt: na een verblijf in de gevangenis valt het niet mee
om je leven weer op te pakken. In de gevangenis leerden ze pastoraal werker Festim kennen. Hij helpt hen nu bij hun re-integratie.
Hij zoekt hen regelmatig op, geeft advies en deelt het evangelie met hen. Enver is tot geloof gekomen. Hij komt nu regelmatig
naar de kerk. En fantastisch nieuws: hij heeft zelfs een baan gevonden. Ook Genis komt af en toe naar de kerk. Regelmatig vraagt
hij Festim om advies en bemoediging. Onlangs werd ook hij geraakt door het bevrijdende evangelie van Jezus Christus. Een groot
wonder!
Genis heeft inmiddels ook een dak boven zijn hoofd. Enver heeft hem gevraagd of hij voorlopig bij hem wil komen wonen.
Project Zimbabwe
Stelt u zich eens voor dat uw spaargeld opeens de helft minder waard is, omdat alles in een paar weken tijd twee keer zo duur
geworden is. Levensmiddelen, benzine, medicijnen en kleding. In Zimbabwe maakt men dat deze dagen mee. En niet voor het
eerst. Hoewel de regering volhoudt dat er 0% inflatie is, is de straatwaarde van simpele levensmiddelen als brood en fruit de
afgelopen weken heel hard omhoog gegaan. Alleen wie de beschikking heeft over harde valuta, euro’s of dollars, kan nog
onbekommerd zorgen voor zijn geliefden en zichzelf. We verzamelen nu al enkele jaren geld voor Zimbabwe. Telkens maken we
plannen voor de middellange termijn, zodat er iets kan worden opgebouwd. En telkens worden we weer achterhaald door de
economische en politieke rampspoed, waardoor het land getroffen wordt.
Het geld dat we inzamelen komt dan ook steevast terecht waar het op dit moment het hardste nodig is: voedselvoorziening,
schoolgeld voor de kinderen, de zorg voor de meisjes in het kindertehuis, waarvan enkelen besmet zijn met HIV-aids. Het is een
druppel op de gloeiende plaat, denk ik weleens. Maar als je iemand kunt helpen, dan moet je het niet nalaten. Dat is, heel
eenvoudig, wat we doen met dit project. We helpen mensen te overleven in een zeer zware tijd.
Kerstattentie
Met de Kerst organiseert de Diaconie de Kerstattentie. Aandacht geven aan mensen binnen de kerk, maar ook daarbuiten. Aan
mensen die dit jaar een allesbepalende gebeurtenis hebben meegemaakt. Gedacht kan worden aan:
•
overlijden partner, zoon/dochter of familielid
•
ernstige gezondheidsproblemen
•
sociale achterstanden.
Als u een adres kent waar iets dergelijks speelt, dan kunt u dit voor 17 november doorgeven aan uw diakenen:
Joke Cats
joke.cats@xs4all.nl
Dilo Baauw baauw.002.beer@gmail.com
Ton Post
appost@kabelfoon.nl

Algemene berichten
Taizéviering aan de Waterweg 12 november
De Taizéviering is een viering met een speciaal karakter. Stil worden is daarbij de kern van het samenzijn. We lezen enkele verzen
uit de Bijbel en zingen eenvoudige liederen, die hun kracht ontlenen aan de herhaling en komt er ruimte voor stilte.
De stilte maakt ons klaar voor een nieuwe ontmoeting met God. In de stilte kan het Woord van God doordringen in de verborgen
uithoeken van ons hart. Wanneer we het stil in ons maken, dan houden we op met ons voor God te verbergen, en het licht van
Christus kan zelfs datgene bereiken wat ons ten diepste bezighoud, het genezen en omvormen.
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.
Deze viering vindt plaats op 12 november in de Petrus en Pauluskerk, aanvang 17.00 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:
10 december Petrus en Pauluskerk
7 januari Immanuëlkerk
11 februari Petrus en Pauluskerk
de voorbereidingsgroep

Opbrengst orgelpijpen
De orgelpijpen in oktober brachten een verrassing. Naast een opbrengst van 65,95 euro (waaronder een gift van 10 euro) vond ik
een envelop met 100 euro van NN. Heel hartelijk dank. Onze penningmeester ontving daarnaast nog twee giften voor ons Garrelsorgel van 100 euro. Eén van NN en één van de heer v.d.W. Ook hiervoor onze hartelijke dank. Zo is de opbrengst deze maand
365,95 euro. Heel fijn dat u het prachtige orgel steeds gedenkt in uw bijdragen.
Verder wil ik u informeren over twee prachtige concerten in december. Ten eerste het traditionele Kerstconcert bij kaarslicht op
23 december door mij gespeeld. Het laatste orgelconcert in onze serie 2017. Wij hopen op een grote belangstelling.
Zaterdag 16 december zal er een Classical Winterconcert plaats vinden. We kunnen daar o.a. luisteren naar Anushka en Maria
Pedano, begeleid door het orkest olv Marco Bons. Beide jonge talenten zijn bekend van o.a. hun optreden in het programma van
Paul Witteman op tv. Anushka speelt op altviool en Maria zal zichzelf presenteren op hobo en met zang. Zelf zal ik ook een
bijdrage leveren. Beide concerten beginnen om 20 uur.
Reserveert u de data in uw agenda? Een hartelijke groet,
Jaap Kroonenburg
Top 2000 Kerkdienst
Eind van het jaar staat NPO Radio 2 in het teken van de Top 2000. In de Top 2000 staan veel nummers met inhoud: nummers die
emotie oproepen, kippenvel en herinneringen. Er zijn popsongs die een directe link hebben met geloof en de Bijbel. In Maassluis
kruisen kerk en theater elkaar in woord en muziek en blijken meer met elkaar gemeen te hebben dan je zou denken. Dominee
Gerrit van Dijk verbindt met korte teksten de muziek die met passie en veel gevoel gespeeld worden door de band Major Seventh
met Jessica de Boer en Maurien den Engelsman. Dit jaar zingt gospelkoor Happy Days uit Maassluis mee. Tussen 19.00 en 20.00
uur met een eigen programma van Top2000 songs in het Atrium en in de Top2000dienst bij een aantal nummers samen met Major
Seventh. Laat je meenemen door de muziek en teksten die uitdagen, troosten, dankbaar stemmen en het leven vieren.
Vanaf nu zijn kaartjes (à € 5, inclusief consumptie) voor de Top2000diensten te bestellen via de webstek van het theater
Koningshof. Je kunt kiezen tussen donderdag 28 en vrijdag 29 december.
Concert De Kleijne Band
Op vrijdag 10 november vindt het jaarlijkse concert plaats van De Kleijne Band in Gebouw Het Kompas, Ibisstraat 1. Het orkest
staat onder leiding van dirigent Vincent van Donge en muzikaal begeleidster Riet Barendrecht. De Kleijne Band is samengesteld
uit een groep van 15 muzikanten met een lichamelijke- en/of verstandelijke beperking. Het gastoptreden tijdens het concert zal
worden verzorgd door leerlingen van Music4Fun. Aanvang:19:30 uur; zaal open 19:00 uur. Prijs:€ 5,00 inclusief een kopje
koffie/thee in de pauze.
Ontmoetingsavond vluchtelingen
Op zaterdag 11 november wordt door vluchtelingen uit Maassluis een gezellige ontmoetingsavond georganiseerd. Deze avond
heeft als thema ontmoeten en verbinden. Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom in de Immanuëlkerk. Onder het genot van
lekker eten en muziek kunt u met elkaar kennismaken. Dit initiatief van vluchtelingen wordt mede mogelijk gemaakt door
Protestantse Gemeenschap Maassluis, Vluchtelingenwerk Maassluis en Voedselbank Maassluis.
Kerstconcert bij kaarslicht op 6 december gaat niet door
Het onlangs aangekondigde kerstconcert bij kaarslicht in de Groote Kerk te Maassluis op woensdag 6 december gaat niet door.
The Martin Mans Formation onder leiding van Martin Mans zouden, begeleid door Mark Brandwijk, dit concert verzorgen. De
reden is annulering door het koor. Het was op korte termijn ook niet meer mogelijk een alternatief te vinden. Mensen die al
kaarten besteld en betaald hadden worden door de organisatie op de hoogte gesteld.
Passage Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging
Het bestuur van de Passage nodigt u hartelijk uit voor onze ledenavond op donderdag 16 november om 19.45 uur in het Witte
Kerkje.
Het bestuur heeft als speciale gast dhr. Jaap Nispeling uit Ridderkerk uitgenodigd. Hij houdt een lezing en laat ons mooie beelden
zien van wat hij onderweg tegen kwam tijdens zijn fietstocht vanuit Ridderkerk naar Zweden.
Wij hopen dan ook dat u zich op deze Passage avond laat meenemen in het verhaal en de prachtige beelden van deze
indrukwekkende fietstocht. Belangstellenden zijn ook op deze avond van harte welkom.
Het bestuur van de Passage
Concert Young Messiah in De Ark
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. Velen kennen nog
de uitvoeringen uit de jaren ‘80 met Vicky Brown en Madeline Bell. 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 19.30u. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Sigarenmagazijn Hartelust aan de
Rembrandtlaan 1 en bij Hadassa aan de Noordvliet 17.
Het Alzheimer Café
Wat gebeurt er?

Iedere keer staat een onderwerp centraal. De bijeenkomst begint met een dvd of een interview met een deskundige. Dit duurt
ongeveer een half uur. Na de pauze is er tijd om vragen te stellen en in discussie te gaan.
Voor wie is het?
Iedereen die een vraag heeft over dementie kan bij het Alzheimer Café terecht. Of iemand nu bang is dement te worden, onlangs
heeft gehoord dat hij dementie heeft, zorgt voor een dementerende vriendin of er beroepshalve mee te maken heeft: iedereen is
welkom. Alle gasten leren en profiteren van elkaars ervaringen, kennis en kunde.
Kom gerust eens kijken.
U hoeft zich niet aan te melden voor een Alzheimer Café en de toegang is gratis. Kom gerust kijken hoe het in zijn werk gaat. U
kunt tevoren informatie vragen, bijvoorbeeld over het thema van het volgende Café.
Hoe laat? Vanaf 19.00 uur wordt u verwacht. Om 19.30 uur start het programma tot 21.30 uur.
Waar? Op 21 november in de nieuwe Brasserie van Geriatrisch centrum de Tweemaster.
Onderwerp: Dementie en onbegrepen gedrag door Jeroen Duijl, Gz Psycholoog
Op 19 december 2017 is het onderwerp: Kerst-herinneringen door Marianne van de Broek,
geestelijk verzorger
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anja Ligthart,
werkzaam in Geriatrisch centrum De Tweemaster: telefoon 010-5910011 of e-mail: A.Ligthart@argoszorggroep.nl.

Jeugdwijzer

Catechese 17 +
De catechese voor jongeren vanaf 17 jaar gaat één dezer dagen van start. Als het goed is heb je hiervoor een uitnodiging
ontvangen. Maar ook als je geen uitnodiging hebt ontvangen en je dit leest ben je uiteraard van harte welkom!
De eerste catechisatie wordt gehouden op dinsdag 14 november om 19.00 uur in de jeugdruimte van de Immanuëlkerk. Die avond
maken we verdere afspraken over wat we gaan doen en wanneer.
We zijn blij dat Herma van Toor dit jaar haar huiskamer ter beschikking stelt voor deze catechesegroep. Herma zal ook op 14
november aanwezig zijn, zodat jullie met haar kunnen kennismaken en zij met jullie.
Hopelijk tot ziens op 14 november. Kun je dan niet aanwezig zijn maar wil je wel graag mee doen, of heb je vragen, bel gerust
010 – 8806177 of mail jmpschreuder@hotmail.com.
Ds. Chris Schreuder
Basiscatechese
Inmiddels zit de tweede avond basiscatechese er op. Nadat we de eerste avond aan de gang zijn gegaan met het kerkelijk jaar
hebben we ons op de tweede avond bezig gehouden met Advent en Kerst. We hebben de Kerstverhalen van Matteüs en Lucas met
elkaar vergeleken, hebben enkele Advents- en Kerstliederen aangeleerd en gezongen en zijn begonnen met het maken van een
creatieve verwerking van het Kerstverhaal: een eigentijdse Kerststal of iets anders. Hier gaan we ook de derde avond mee verder.
Deze derde avond is op dinsdag 21 november, weer van 19.00 tot 20.00 uur in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5; inloop
vanaf 18.45 uur. Graag tot dan!
Madelon Boudesteijn, Petra de Jong en ds. Chris Schreuder

