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Meditatie
Troost
Troost, troost, mijn volk, zegt uw God. (Jesaja 40: 1 – 11.)
Dit Bijbelgedeelte stond afgelopen zondag op het leesrooster. Met woorden van troost gaan we deze adventperiode in op weg naar
kerst. Mooie woorden, maar onze troostwoorden zijn nogal eens loze woorden; woorden waarmee we het verdriet van de ander
lijken te bagatelliseren. Echte troost is het als je het volhoudt om de pijn en het verdriet aan te horen; erbij zijn, mee leven, mee
lijden (en dat is heel wat anders dan medelijden hebben).
Als God spreekt in Jesaja 40 over troost, zijn dat geen loze woorden. Hij heeft de ellende van mensen gezien. Ik geloof dat hij ook
vandaag al die ellende ziet: al die compleet kapot geschoten steden, alle haat en geweld van mensen, diepe verdeeldheid,
troosteloze vluchtelingenkampen, eenzame mensen, mensen met verdriet.
God ziet het, en Hij berust er niet in. Jesaja kondigt aan dat God al dichtbij is en komt om te bevrijden. Troostwoorden van God
bieden perspectief op een uitweg uit alle ellende.
Dát is advent: verwachten dat het kerstfeest zal komen, dat God zal komen om te bevrijden.
Stem en tegenstem
Ik ken die stem in mij die dat geloof in mij aanwakkert, die ‘roept’ dat er troost is, dat de bevrijding komt. Maar ik ken ook die
tegenstem in mij die zegt: ‘wat zal ik roepen? De dood lijkt sterker dan het leven; het kwaad hardnekkiger dan de liefde en de
vrede’. Ik ken de hoop, én ik ken de bittere realiteit.
Ik laat me ook aanspreken door de profeet die erop wijst dat het Woord van God altijd stand houdt.
Wegbereiders
Om het mogelijk te maken dat God komt moeten mensen de weg bereiden voor Hem. ‘Baan voor de HEER een weg door de
woestijn van ellende’, zegt Jesaja. Er moeten eerst nog veel hindernissen worden weggenomen, voordat God kan komen met
vrede, voordat het kerstfeest kan worden. Alle haat en geweld moeten worden gestopt! En dat begint bij onszelf. Natuurlijk ook
bij al die anderen in de wereld. Maar het begint ermee dat wijzelf alle haat, alle discriminatie en wraakgevoelens uit onze harten
uitbannen; en dat vervolgens alle mensen van alle soorten geloven dat ook doen. Zo banen we een weg voor God om te komen
met Zijn vrede.
Herder
Jesaja zegt: ‘Hij komt, en Hij zal als een herder zijn kudde weiden. De lammeren (de kwetsbaren) brengt Hij bijeen, Hij koestert
ze, en zorgzaam leidt Hij de ooien”. Zorgzaam en liefdevol is God voor alle slachtoffers, voor alle mensen in wanhoop en met
verdriet.
Je hoort het kind dat geboren wordt met kerst later al zeggen: Ik ben de goede herder!
Perspectief
Met deze troost, met dat vertrouwen dat God zal komen met vrede, dat Hij als een goede herder voor de mensen zal zorgen, gaan
we deze adventperiode verder in.
Ik wens u een goede voorbereiding toe op een gezegend kerstfeest.
Ds. Wim Barendrecht

Vandaag lezen wij:
vrijdag 8 december Jeremia 26:1-9
zaterdag 9 december Jeremia 26:10-24
zondag 10 december Jeremia 27:1-11
maandag 11 december Jeremia 27:12-22
dinsdag 12 december Jeremia 28:1-17
woensdag 13 december Jeremia 29:1-9

donderdag 14 december Jeremia 29:10-23
vrijdag 15 december Jeremia 29:24-32
zaterdag 16 december Jesaja 34:1-17
zondag 17 december Jesaja 35:1-10
maandag 18 december Jeremia 30:1-11
dinsdag 19 december Jeremia 30:12–31:1
woensdag 20 december Jeremia 31:2-14
donderdag 21 december Jeremia 31:15-22

Kerkradio
Programma woensdag 13 en 20 december
Aanvang 18.45 uur
1. Wanneer de schemer valt
2. O kom, o kom Immanuël
3. Op U mijn Heiland blijf ik hopen
4. Hoe zal ik U ontvangen
5. Meditatie n.a.v.: Lucas 1: 57-66
Thema: “ Waar het op aankomt”
6. Nu daagt het in het oosten
7. O Heer Jezus, kom
8. And the Glory of the Lord (G.F. Händel)
9. Verzoeken/Felicitaties
10. Sluiting
27 december en 3 januari GEEN UITZENDING
John Post, Fenacoliuslaan 16, Tel. 010-5917470
(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters
Actie solidariteitskas
In de periode van 17 t/m 30 november is in totaal een bedrag van € 1.155 ontvangen wat de tussenstand brengt op € 12.042,50. De
giftenstroom wordt al wat minder, maar u kunt nog steeds een gift overmaken op rekening
NL84 FVLB 0635817306. De actie loopt tot 1 januari 2018.
Actie Kerkbalans
De voorbereidingen voor deze actie zijn al in volle gang. Evenals de vorige keer sluiten wij ons aan bij het landelijke
inluidmoment op 20 januari 2018. Dan zullen door het gehele land om 13.00 uur de kerkklokken worden geluid als startmoment.
De bedoeling is dat we er een muzikale happening van maken met optredens van onder meer diverse kerkkoren. De kerk zal ook
open zijn voor bezichtiging.
Collectemunten
Het CvK is bezig de gehele procedure onder de loep te nemen, onder andere vanwege de vermindering van het aantal
afhaalpunten. Ook zullen er munten worden bijgemaakt en komen er waarden van € 2,50, € 5 en € 10. Nadere info volgt.
Hulp gevraagd
Op onze oproep is helaas niet gereageerd. Wilt u de vorige Kerkwijzer er nog eens bij pakken?
Bent of kent u degene die zou kunnen helpen dan horen wij dat graag via uw wijkkerkrentmeester of per mail :
cvk@pknmaassluis.nl. Ook onder onze vrouwelijke kerkleden moeten zich toch (onvermoede?) talenten bevinden?
Piet Vroon, secretaris CvK

Coll .v. Diakenen

Op zondag 10 december is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en de Koningshof bestemd voor het Werelddiaconaat Project
Zuid-Soedan en in de Groote Kerk voor het Missionair Werk Binnenland in Drachten, De derde collecte is in de drie
kerkgebouwen bestemd voor de Plaatselijke Ondersteuning Diaconie. Op zondag 17 december is in alle kerkgebouwen de eerste
collecte bestemd voor OikoCredit. Dit geldt ook voor de driewijkendienst in de Groote Kerk.
Zaaizaad en bijen voor vrouwen in Zuid-Soedan
Dankzij bijen en zaaigoed werken vrouwen in Zuid-Soedan aan betere levensomstandigheden. Zij moeten met hun gezin
overleven in een vaak uitzichtloze situatie. In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, bovendien lijden de vrouwen onder
discriminatie en armoede. Vaak verbouwen ze op kleine schaal voedsel om wat extra’s te verdienen. Om hun inkomen te
vergroten, volgden de meest kwetsbare vrouwen landbouwtrainingen van de landbouworganisatie ERP, partner van Kerk in Actie.
Ook ontvangen ze verbeterd zaaizaad, zodat ze meer gewassen kunnen verbouwen en oogsten. Dit jaar traint ERP bovendien
honderd vrouwen in het houden van bijen. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf en leren hoe ze honing kunnen verwerken. De
vrouwen verkopen de oogst en de honing, dit betekent een broodnodige aanvulling op hun gezinsinkomen. Doel van het ERP is
dat de vrouwen hun armoede met 80 procent kunnen terugdringen.
Zendingskalender 2018
De kalender heeft dit jaar het thema “Vlucht naar Egypte” en wordt gesierd door iconen en miniaturen uit Oriëntaals-Orthodoxe
kerken in Nederland. Verdere info en zelf te bestellen via de website www.zendingserfgoed.nl voor € 9,00 plus verzendkosten.

Algemene berichten
Inzamelactie voedselbank 10 december
De voedselbank heeft u hulp dringend nodig. Een groot aantal cliënten (215 huishoudens, waaronder 329 kinderen in de leeftijd 0
t/m 14 jaar kinderen) en een geringe aanvoer betekenen dat de inhoud van het wekelijkse pakket onvoldoende is. Op zondag 10
december voor en na de kerkdiensten kunt u artikelen inleveren. Als u niet in de gelegenheid bent naar de inzamelingspunten te
komen dan zijn wij ook heel blij met een gift op het rekeningnummer van de Stichting Voedselbank Maassluis IBAN
NL64INGB0001210107 met de vermelding kerstgift.
SODA-maaltijd 12 december
Wij nodigen iedereen uit om aan deze maaltijd deel te nemen. De maaltijd wordt gehouden in de Immanuëlkerk en begint om half
zes.
de maaltijdcommissie
Contactmiddag van de PCOB
Op donderdagmiddag 14 december is de laatste contactmiddag van de PCOB. Deze keer heeft het bestuur dhr. Arie Slob uit
Noordeloos uitgenodigd. Hij heeft voor ons een speciale kerstliturgie samengesteld. Het kerstprogramma begint om 14.30 uur en
eindigt om 16.30 uur.
Ed Westerhof
Taizéviering aan de Waterweg
Op 10 december is er om 17.00 uur een Taizéviering in de Petrus en Pauluskerk die in het teken staat van Advent, de periode van
de verwachting van de komst van het licht. We zingen veel in de viering en ter ondersteuning wordt een koor gevormd. 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.
de voorbereidingsgroep
Kerstfeest in de Open Ark
Wij nodigen u uit om op 19 december in de Ark samen met ons te zingen en te lezen in het Kerstevangelie. Het programma begint
rond half elf.
Uitnodiging bijzondere catechesegroep
Op zondag 24 december houdt de bijzondere catechesegroep haar kerstviering. De dienst begint om 15.30 uur in de
Immanuëlkerk. Ds. Chris Schreuder zal voorgaan in de dienst. Kerstfeest is een feest van vrede, maar in deze viering wordt er ook
ruzie gemaakt. En of dat weer goed komt…. De muziekgroep van de Bijzondere catechesegroep speelt natuurlijk ook weer mee.
Henrike Heijboer

Jeugdwijzer

Basiscatechese
De laatste basiscatechese voor de kerstvakantie is op dinsdag 12 december, weer van 19.00 tot 20.00 uur in de Immanuëlkerk;
inloop vanaf 18.45 uur. We gaan die avond een quiz doen met vragen over wat er de afgelopen keren aan de orde is geweest. Ook

gaan we de kerstkaarten schrijven waar we de vorige keer mee bezig zijn geweest. Na de kerstvakantie volgen nog vier avonden
onder leiding van ds. Gerrit van Dijk.
Madelon Boudesteijn, Petra de Jong, Arno de Jong en ds. Chris Schreuder
Catechese 17 +
De laatste catechisatie voor jongeren vanaf 17 jaar voor de Kerstvakantie is op dinsdag 19 december om 19.00 uur. We zijn
welkom bij Herma van Toor, Santplaet 12. De vorige keer hebben we uit de bijbel enkele verhalen gelezen over Abraham en Sara.
Daar gaan we op 19 december nog een keer mee verder.
Na de Kerstvakantie streven we ernaar om de catechisatie op enkele woensdagavonden te houden. De data spreken we op 19
december af. Mocht je nu al weten dat je op bepaalde woensdagavonden niet kunt, geef dat dan alvast door zodat we daar
rekening mee kunnen houden.
Ds. Chris Schreuder, 010 – 8806177, jmpschreuder@hotmail.com
Kerstspeurtocht
Door de wijkgemeenten van de Protestantse Kerk Maassluis wordt er op 22 december een superleuke kerstspeurtocht
georganiseerd. Alle kinderen van de basisschool zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De speurtocht zal plaatsvinden in de ‘oude’
binnenstad van Maassluis en eindigen bij de Groote Kerk. Er zijn twee verschillende routes uitgezet. Een route voor kinderen uit
groep 1 t/m 4 en een route voor groep 5 t/m 8.
Programma:
16.00 uur
Start programma met de kinderen in de Immanuëlkerk
16.05 uur
Gave speurtocht in de binnenstad van Maassluis
17.15 uur
Ouders zijn welkom in de Groote Kerk op het Schanseiland
17.30 uur
Einde
Het is noodzakelijk om je aan te melden vóór 15 december voor het regelen van voldoende begeleiding. Het aanmeldformulier
vind je op www.jeugdwerkpknmaassluis.nl.
Heb je nog vragen? Mail dan naar kerst@jeugdwerkpknmaassluis.nl.

