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Meditatie
Zingen helpt
Een pleidooi voor gezond verstand én overgave
Voor veel kerkgangers, ook voor mij, is een dienst prachtig als we lekker hebben gezongen. Samen zingen verbindt ons in onze
vreugde en in ons verdriet. Mensen die dankbaar en blij zijn met hun leven delen hun vreugde met mensen die verdrietig zijn;
mensen die verdrietig zijn delen hun verdriet met blije mensen. Zingend zijn we betrokken op wat er is in het leven van mensen en
wat zich afspeelt in onze wereld; zingend zijn we betrokken op elkaar.
Natuurlijk zijn de liederen die we zingen gekozen bij wat we aan het doen zijn in de kerk. Als we bidden om ontferming zingen
we doorgaans een ingetogen lied dat ons bepaalt bij mensen met zorg en verdriet; als we God loven en prijzen zingen we
uitbundig over Gods liefde, over Zijn grootheid en genade.
Zingen is machtig
Toen Martin Luther King en de zijnen een nacht lang opgesloten zaten in een kerk, belegerd door hun blanke vijanden, zongen zij:
I fear no foe with Thee at hand to bless (Ik vrees geen kwaad wanneer U bij mij bent) en: We shall overcome. Zij zongen over hun
vertrouwen in God die hen helpen zou in hun strijd voor gelijkwaardigheid. Het voedde hun vertrouwen, het gaf hen goede moed.
Ook mijn vertrouwen wordt gevoed als ik bewust aan het zingen ben.
Zingen met verstand
Ik wil wel beseffen wat ik zing. Soms wordt mij een lied aangereikt dat ik onmogelijk kan meezingen. Enige tijd geleden werd ik
verondersteld mee te zingen met de woorden: ‘God klieft het hoofd van wie Hem haat, de vijand die Hem wederstaat’. Ik kon
alleen maar denken aan de strijders van IS, maar ik geloof helemaal niet meer dat God zo gewelddadig is. Het was de enige psalm
in die dienst, maar juist dat kon ik niet meezingen. Tot mijn verbazing zong iedereen gewoon mee. Zouden die anderen wel
geloven in zo’n God? Of zing je zonder er bij na te denken?
In deze tijd van het jaar staan we in veel liederen stil bij de moeilijke weg die Jezus is gegaan door lijden en dood. Ik kan zulke
liederen niet juichend zingen; ik sta dan juist stil bij alle moeite en verdriet, niet alleen van Jezus, maar ook van de mensen die nu
een moeilijke weg moeten gaan. Pas daardoorheen kan ik met ingetogen vreugde zingen – vreugde omdat er ook perspectief is op
iets nieuws.
Zingen met overgave
Als ik begrijp wat ik zing, pas dan kan ik dat met overgave doen; met gevoel van betrokkenheid bij verdriet – ingetogen dus; met
enthousiasme - als ik me kan overgeven aan de vreugde van het geloof in Gods goedheid en grootheid.
Uit welke bundel we zingen, maakt me niet echt uit, als ik de tekst en de melodie maar kan meemaken. Dan helpt zingen. Het tilt
ons op tot grotere hoogte, het daalt dieper in tot een groter mededogen.
Ds. Wim Barendrecht

Vandaag lezen wij:
Vrijdag 2 maart
Zaterdag 3 maart
Zondag 4 maart
Maandag 5 maart
Dinsdag 6 maart
Woensdag 7 maart
Donderdag 8 maart
Vrijdag 9 maart
Zaterdag 10 maart
Zondag 11 maart
Maandag 12 maart
Dinsdag 13 maart

Spreuken 22:1-16
Jozua 1:1-9
Jozua 1:10-18
Jozua 2:1-14
Jozua 2:15-24
Jozua 3:1-17
Jozua 4:1-14
Jozua 4:15–5:1
Jozua 5:2-12
Psalm 6
Jozua 5:13-6:14
Jozua 6:15-27

Woensdag 14 maart
Donderdag 15 maart

Jozua 7:1-15
Jozua 7:16-26

Kerkradio
Programma woensdag 7 maart
Aanvang 18.45 uur
1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 101
3. O eeuw’ge Vader sterk in macht…
4. Het ruw houten kruis
5. Meditatie n.a.v. Lucas 9:48
Thema: ‘Door de knieën gaan’
6. Abba Vader
7. ‘k Heb gehoord van een stad…
8. Largo (G.F. Händel)
9. Felicitaties
10. Sluiting
Woensdag 14 maart GEEN UITZENDING vanwege de Biddag voor Gewas en Arbeid.
Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 16 maart.
John Post, Fenacoliuslaan 16, Tel. 010-5917470
(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad
Uit te brengen beroep
Met grote vreugde en dankbaarheid kunnen wij mededelen dat donderdagavond op de gemeentevergadering is ingestemd met de
voorgestelde kandidaat ds Pim Brouwer uit Utrecht. Op dezelfde avond nog is het besluit door de beide kerkenraden Koningshof
en iona genomen om hem gezamenlijk te gaan beroepen.
De kerkenraad is enorm blij met het positieve verloop van de hele procedure en wil de leden van de beroepingscommissie hartelijk
danken voor het vele werk dat zij verricht hebben.

College van Kerkrentmeesters
Kerkbalans 2018 het voorlopig resultaat
Op 20 januari is in Maassluis Kerkbalans 2018 met klokgelui van start gegaan. Het thema dit jaar: “Geef voor je kerk”. Dat dit
thema u aansprak, blijkt uit het feit dat kort na het afsluiten van de actie al meer dan 80% van de geadresseerden heeft gereageerd.
Samen heeft u ruim € 477.000 aan bijdragen toegezegd. Daarvan is per heden € 144.000 ontvangen. In totaal hopen wij dit jaar op
een bedrag van € 493.500.
Als u al heeft toegezegd, willen we u daar hartelijk voor danken. Heeft u dat nog niet gedaan, dan vragen we u om dat deze maand
alsnog te doen. De inkomsten uit Kerkbalans zijn voor onze gemeente van essentieel belang.
U kunt nog steeds reageren, ook via de website van de kerk: www.pknmaassluis.nl/kerkbalans Van deze mogelijkheid is door
ruim 450 gemeenteleden gebruik gemaakt. Hun reacties zijn positief.
Tot slot een hartelijk dankjewel aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen om Kerkbalans 2018 tot een
succes te maken!
Namens het CvK en de werkgroep Kerkbalans 2018
Irene en Aat Benard
kerkbalans@pknmaassluis.nl
Einde PGM in zicht?
Hoewel de actie Kerkbalans uw betrokkenheid weerspiegelt (en daar zijn we blij mee) is dat helaas niet zo bij de vervulling van de
vacatures voor onze beide penningmeesters. Alle oproepen zijn tot nu tevergeefs! Ook het uitbesteden aan een
administratiekantoor is niet gelukt. Binnenkort moet de jaarrekening over 2017 worden vastgesteld en er zullen toch rekeningen
en salarissen moeten worden betaald. Wanneer wij niet meer aan onze verplichtingen voldoen omdat er geen penningmeester is,
helpt ook een gezonde financiële situatie niet meer. Het moet toch mogelijk zijn opvolgers te vinden (m/v)? Nogmaals een
dringend beroep op u allen: meld u aan bij één van de kerkrentmeesters of per e-mail: Piet Vroon, secretaris CvK.
cvk@pknmaassluis.nl.

Coll .v. Diakenen
Op zondag 4 maart is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en in de Koningshof Noodhulp aan Syrische vluchtelingen in
Libanon. In de Groote Kerk is deze collecte bestemd voor Jongeren in Rwanda (Project 10 27). Op zondag 11 maart is de eerste
collecte in de drie kerkgebouwen bestemd voor de Algemene Middelen Diaconie. De derde collecte is in de Immanuëlkerk en de
Koningshof bestemd voor Kwetsbare gezinnen in Oeganda. In de Groote Kerk is de derde collecte bestemd voor het
Noodhulpfonds Diaconie. Op woensdag 14 maart (Biddag ) in de Groote Kerk is de eerste collecte bestemd voor Dorcas en de
derde collecte is bestemd voor de Algemene Middelen Diaconie.
Noodhulp aan Syrische Vluchtelingen in Libanon
Meer dan vier miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. Onder hen bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze
neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Vooral moeders en kinderen zijn kwetsbaar en lopen grote gezondheidsrisico’s.
Onder heel moeilijke omstandigheden proberen moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen.
Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders met verloskundige zorg,
voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting. De bevlogen medewerkers van
IOCC redden zo niet alleen kinderlevens, maar ze helpen bovendien moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste
zorg te bieden.
Jongeren in Rwanda (Project 10 27)
Meer dan 60% van de bevolking van Rwanda is tussen de 16-35 jaar. Er zijn veel weeskinderen, jongeren groeien op in gebroken
gezinnen en er is veel armoede en werkloosheid. Om hier iets aan te doen biedt CEFORMI vakopleidingen voor kansarme en
kwetsbare jongeren. CEFORMI is een christelijke onderwijsinstelling van de Anglicaanse Kerk van Rwanda. Ze kunnen hier een
vak leren en zo in hun eigen levensonderhoud voorzien. Zo’n 180 studenten (40% meisjes) leren hier het vak van timmerman,
metaalbewerker, bouwvakker, loodgieter, elektricien, kleermaker, cateraar en kapper. Met dankbaarheid mag gezegd worden dat
de meeste jongeren na de opleiding een passende baan vinden. CEFORMI deelt ook het Evangelie en daarmee is er ook aandacht
voor de geestelijke ontwikkeling van de studenten. Ze leren over christelijke waarden, over vrede met God, genezing en
verzoening. Dit is nog steeds hard nodig in dit land dat nog zo duidelijk de sporen draagt van burgeroorlogen. Studenten betalen
een schoolbijdrage, maar dat is niet dekkend. Omdat het om kansarme en kwetsbare jongeren gaat, kunnen zij geen hogere
bijdrage betalen en draagt de school de kosten. De bijdrage van de GZB is een bijdrage in deze kosten. De opleiding verwerft ook
eigen inkomsten door de verhuur van een grote conferentiezaal en de verkoop van producten die de studenten maken.
Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda
Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Oeganda zwaar. Mothers' Union, het vrouwennetwerk van
de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange
burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en
zijn gewelddadig. Vrouwen worden dagelijks geconfronteerd met huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers’
Union samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft
Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen
in de kerk. Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.
Noodhulpfonds Diaconie
Dit fonds is in het leven geroepen door een aantal kerken binnen Maassluis. In Maassluis is de kans dat men in armoe vervalt
groter dan in veel andere plaatsen in Nederland. Soms komen we schrijnende gevallen tegen, waar alle hulpinstanties falen om
hulp te verlenen. Deze mensen kunnen dan een beroep doen op dit Noodhulpfonds. Binnenkort wordt er een stichting opgericht
(Stichting Sociale Noodhulp Maassluis) die hier hulp gaat verlenen. Onze hulp is hier echt nodig.

Algemene berichten
Bijeenkomst ouderenbonden
De samenwerkende Ouderen Bonden (PCOB/KBO) vinden het belangrijk om in het kader van de komende
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart met alle politieke partijen van de gemeente Maassluis van gedachten te wisselen over de
plannen van de gemeente voor de komende 4 jaar met betrekking tot het seniorenbeleid.
Waar ligt ieders verantwoordelijkheid voor het bijdragen aan een betere samenleving ? Is er voldoende speelruimte voor burgers
om invloed uit te oefenen op de politiek en/of kunnen die mogelijkheden vergroot worden?
Vandaar een discussiemiddag op 14 maart tussen senioren en de politieke partijen in Maassluis.
Deze middag zal worden gehouden in het Witte Kerkje aan de Constantijn Huygensstraat 1.
Vanaf 14.00 uur staat de koffie en thee gereed. Het programma begint om 14.30 uur en eindigt om 16.30 uur.
N.B. Iedereen is van harte welkom (ook niet-leden )
Namens de besturen van de PCOB en KBO afd. Maassluis,
Ed Westerhof
Passage Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging

Het bestuur van de Passage nodigt u hartelijk uit voor onze ledenavond op donderdag 15 maart in het Witte Kerkje. Op deze
avond verwelkomen we onze speciale gast dhr. C. Aantjes uit Giessenburg. Dhr. Aantjes komt deze avond naar ons toe met het
bekende spel: ‘Plaatsnamen raden ‘. Belangstellenden zijn ook op deze avond van harte welkom.
Het bestuur van de Passage
Passieconcert in Maassluis
Christelijk Kamerkoor Maassluis geeft op zaterdag 17 maart een Passieconcert. Uitgevoerd worden: “Die Sieben Letzten Worte”
van Joseph Haydn, “Psalm 51” van Johann Sebastian Bach en “Let all mortal flesh keep silence” van Sir Edward Bairstow.
“Die Sieben Letzten Worte”
Haydn schreef “Die Sieben Letzten Worte” in 1786, een instrumentaal werk, dat in heel Europa bekend en geliefd werd. Jaren
later hoorde Haydn tot zijn verrassing een uitvoering met solisten en een koor. Dit idee beviel hem zo goed, dat hij het muziekstuk
tot een soort cantate omwerkte. Zo ontstond de prachtige passiemuziek die Haydn zelf tot zijn beste composities rekende.
“Psalm 51”
Bach componeerde geen Stabat Mater, maar hij gebruikte de muzikale setting van Pergolesi's Stabat Mater om Psalm 51 op
muziek te zetten. De melodische lijnen van Pergolesi zijn duidelijk herkenbaar. De originele tekst van het Stabat Mater werd
vervangen door een tekst gebaseerd op de Maarten Luther-versie van Psalm 51.
“Let all mortal flesh keep silence”
Bairstow’s “Let all mortal flesh keep silence” is misschien wel zijn meest bekende anthem (compositie in de Engelse kerkmuziek
voor koren). Luister en geniet!
De solisten zijn Nelleke den Broeder, Annemarie Verburg, Erik Bomers en John Woudt.
Begeleiding Camerata Delft en organist Arjen Leistra. Dirigent is Leo den Broeder
Aanvang 20:00 uur in de Immanuëlkerk.
Toegangsprijs volwassenen € 22 en jeugd t/m 17 jaar € 11.
Goeiemiddag
De bijeenkomst van onze gesprekskring “Goeiemiddag” willen we houden op dinsdagmiddag 13 maart.
We willen op deze middag met elkaar spreken over “de rede over de laatste dingen”, zoals beschreven in Matteüs 24. Hier zal heel
veel over te zeggen en over te vragen zijn. Een belofte voor een boeiende middag
De bijeenkomst begint om 14.30 uur en wordt gehouden in de Immanuëlkerk.
Onze kring kan zeker nog uitgebreid worden. Nieuwe leden/deelnemers zijn van harte welkom.
Constand Wassink 010-5916435
Van de Oecumenische Kring “In de Vloot”
Op woensdag 14 maart wordt er een avond voor senioren verzorgd door de Oecumenische Kring “In de Vloot”
Op deze avond in de veertigdagentijd zal een verhaal verteld worden uit de serie “Getuigen rond het kruis”
Marieke kruipt in de huid van Salome. Deze vrouw heeft als meisje Jezus ontmoet in het huis van haar vader Jaïrus. Dit is een heel
bijzondere ontmoeting geweest met grote gevolgen. Vanavond vertelt ze haar verhaal.
Het thema van het verhaal is: “Meisje, sta op”.
Natuurlijk is er ook samenzang uit onze eigen Vlootbundel. De muzikale bijdrage wordt verzorgd door Chr. Gem. koor “De
Travellers” uit Spijkenisse. Dit koor komt elk jaar een keer naar Maassluis en wij zijn blij dat deze enthousiaste zangers en
zangeressen ook nu meewerken aan een Vlootavond.
Wij beginnen om 19.30 uur en de toegang is gratis, alleen wordt aan het einde van de avond 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
Zo kan het licht erin
Lezing en Luisteravond over Leonard Cohen
Dinsdagavond 20 maart organiseert het Platform van Kerken te Maassluis een lezing en luisteravond over Leonard Cohen. Deze
lezing is al eerder gehouden in Vlaardingen en Schiedam.
De dichter en zanger Leonard Cohen (1934 -2016) heeft prachtige liederen gemaakt over zijn levenslange zoektocht naar zin,
wijsheid en licht. Als de naam Leonard Cohen niet bekend is dan zijn het zijn liederen wel. Veel melodieën zullen direct bekend
klinken. Zoals “Suzanne” of “Hallelujah”. Zijn concerten waren spirituele belevenissen. Op deze avond luisteren we naar zeven
van zijn mooiste liederen, en tussendoor wordt over zijn leven verteld. Het wordt een meditatieve luisteravond, waarin iedereen
geraakt kan worden door de poëzie en de muziek. Aan het eind van de avond is er gelegenheid om vragen te stellen en te delen
wat we hebben ervaren.
De avond wordt verzorgd door Frank Kazenbroot. Hij is gevangenispastor in Rotterdam, en al zijn leven lang een liefhebber van
de liederen van Cohen.
De lezing wordt gehouden in kerkgebouw Het Kompas, Ibisstraat 1.
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.
De toegang is gratis, wel wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.

Jeugdwijzer

Catechese 17 +
De volgende catechisatie is op maandagavond 12 maart, weer van 20.00 tot 21.00 uur bij Herma van Toor, Santplaet 12.
We hebben ons de vorige keren gebogen over de Tien Woorden of Tien Geboden en geprobeerd om die oude woorden iets
dichterbij onszelf en dichterbij onze tijd te brengen. Op 12 maart gaan we hier nog een keer over doorpraten aan de hand van de
vraag: welk gebod vind je het “gemakkelijkst” en welk gebod vind je het “moeilijkst” om in de praktijk te brengen en hoe komt
dat?
Graag weer tot ziens op 12 maart.
Ds. Chris Schreuder,
010 – 8806177, jmpschreuder@hotmail.com.
Catechese in de DrieMaasHave
"Koffie?" Ik neem het bekertje aan. Het koekje sla ik af, ik heb net in sneltreinvaart gegeten om op tijd in de brasserie van het
verpleeghuis te zijn. Daar liggen de sjoelbakken al klaar, net als Rummikub en kaartspellen. De vrijwilligers zijn er. En dan
komen ook de jongeren uit onze kerk binnen. "Hé, jou ken ik nog!" "Ja, ik heb hier mijn stage van school gedaan." "Welkom, en
leuk dat jullie hier vanavond zijn. Willen twee van jullie straks helpen om bewoners op te halen? Als de anderen dan drinken
ronddelen en koek." Braaf mompelen ze dat dat goed is.
Ook dit jaar hebben we bij de catechesegroep van 13 tot 16 jarigen een doe-project. Met elkaar hebben ze nagedacht over wat ze
wilden doen. "Gamen", zei de meerderheid. Wij kaatsten terug dat het wel iets moest zijn voor en met anderen in Maassluis. Toen
kwamen ze op "gamen met ouderen". Er werd contact gelegd met het verpleeghuis in de wijk, waar ze enthousiast reageerden.
Jonge vrijwilligers zijn altijd welkom. En dat gamen was geen probleem: er is elke woensdagavond een spelletjesavond. Het was
niet helemaal het soort 'gamen' dat onze jongeren voor ogen hadden, maar ze gaven geen krimp.
En zo knipten we de groep in tweeën, want allemaal tegelijk zou te druk worden. Ik was bij de tweede avond van de partij. Eén
van de jongens komt terug van de afdeling met een bewoner in een rolstoel. "Geweldig dat jullie dit doen", zegt ze, "Vind je het
niet moeilijk? Ik zou het geloof ik wel lastig vinden als jongere om zomaar een praatje te moeten maken met van die oude
mensen." "Nee, hoor mevrouw, dat lukt wel." Zeker als die ouderen vooral het woord doen en jezelf alleen maar af en toe 'ja' en
'nee' hoeft te zeggen. Ze vragen keurig of en wat iemand wil drinken, schenken het in en serveren het uit.
Inmiddels heeft iedereen die mee wil doen, zijn of haar plek gevonden. Kaarten worden geschud en troef gedraaid,
Rummikubstenen worden op de bordjes geplaatst en de eerste punten bij sjoelen opgeteld. Het is mooi om te zien hoe de interactie
gaat tussen oud en jong. Wat onwennig en een beetje ongemakkelijk, maar gaandeweg lukt het steeds beter. "Ik kan geloof ik niet"
"Nou mevrouw, als u nu deze twaalf pakt en die combineert met deze tien, dan past uw elf daar tussenin."
Klokke acht houden we er mee op. Hoewel een enkeling wel door wil gaan, is het voor de meeste goed om rustig de avond af te
gaan bouwen op weg naar hopelijk een goede nachtrust. We ruimen op en nemen afscheid. "Bedankt, en tot volgende week", zegt
de activiteitenbegeleidster. "Ha, dat zouden ze wel willen", roept één van ons, "Maar volgende week hebben ze weer gewoon
catechese. Het kan niet elke keer feest zijn." De jongeren grijnzen een beetje en laten niet los hoe zij daarover denken......
Gerrit van Dijk

