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Meditatie
De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood (1 Kor.15:26)
We hebben Pasen gevierd! Opstandingsfeest van onze Heiland. Het is altijd nuttig om ons af te vragen, wat betekent dit voor u,
jou en mij, voor mensen in 2018? Voor mensen in nood, die misschien niet weten, waar ze het zoeken moeten van ellende, maar
ook voor mensen, van wie het leven op rolletjes gaat. Die de wind mee hebben en van het ene hoogtepunt naar het andere in hun
leven gaan. Mensen overigens, die gemeenschappelijk hebben dat ze eens allemaal, de één vroeger, de ander later, moeten sterven.
Wat is de betekenis van Pasen? De betekenis van Pasen is, dat nu bij ons graf en bij de graven van onze in de Here Jezus
ontslapen geliefden, een bord geplaatst zou kunnen worden, waarop te lezen staat: “Dit is maar tijdelijk”.
Mensen praten heel verschillend over de dood. Sommigen zeggen: de dood hoort bij het leven. Het is nu eenmaal niet anders, het
hoort er bij! Aan alle begin komt nu eenmaal ook een einde en zo is het met het leven ook. Mensen, die met het Woord van God
op de hoogte zijn, weten dat de dood te maken heeft met de zonde. Het loon op de zonde is de dood, staat er in de bijbel
(Rom.6:23). Paulus zegt in 1 Korinthe 15: de dood is een vijand, de laatste, maar hij is een vijand. Daarom heb ik niets met die
uitspraak, dat de dood bij het leven hoort. Dood en leven verdragen elkaar niet, zijn elkaars tegenpolen. Is de dood een vriend?
Nee, zegt Gods Woord: de dood is een verschrikkelijke vijand. Om die vijand te overwinnen, gaf de Heiland juist zijn leven aan
het kruis van Golgotha.
Nu is het geweldige en het bevrijdende van het evangelie van Pasen, dat door de overwinning van de Here Jezus op de dood, het
leven van Gods kinderen niet langer stuk loopt op de dood. Dat er een bord bij hun graf gezet kan worden: ”Dit is maar tijdelijk!”
Want de laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood. Lees maar na in 1 Korinthe 15, dat prachtige hoofdstuk over de betekenis
van de opstanding van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. De dood lijkt nu nog het laatste woord te hebben, dat tijdelijk kan
lang duren, maar in principe is hij een verslagen vijand. En al moeten wij nog sterven, als Christus wederkomt op de wolken van
de hemel, dan zal overtuigend blijken, dat het graf toch een tijdelijke zaak was. Dan zullen de doden de stem van God horen en
die haar horen, zullen leven (Joh.5:25). Ook wij zullen eens moeten sterven. Maar Jezus is meer dan overwinnaar! De zonde en de
schuld zijn weggenomen, de Vader verzoend, het oordeel te niet gedaan. We hebben weer Pasen gevierd. Hoe staat u, hoe sta jij,
tegenover de Levensvorst? Ken je Hem, geloof je in Hem, hebt u uw hoop op Hem gebouwd? Uw leven en dat van jou hoeft niet
stuk te lopen op de dood. Op een kil graf, waarbij alle hoop verbleekt. Het uitzicht dat Pasen biedt is: eens zullen we staan voor de
troon van het Lam. Om eeuwig bij de Here Jezus te zijn. Dat is onze hoop!
Ds .J.F Tanghé

Vandaag lezen wij:
Vrijdag 13 april
Zaterdag 14 april
Zondag 15 april
Maandag 16 april
Dinsdag 17 april
Woensdag 18 april
Donderdag 19 april
Vrijdag 20 april
Zaterdag 21 april
Zondag 22 april
Maandag 23 april
Dinsdag 24 april
Woensdag 25 april
Donderdag 26 april

Spreuken 23:26-35
Psalm 4
Genesis 4:1-16
Genesis 4:17-26
Spreuken 24:1-9
Spreuken 24:10-22
Spreuken 24:23-34
Psalm 10
Genesis 5:1-24
Genesis 5:25–6:4
Spreuken 25:1-15
Spreuken 25:16-28
Spreuken 26:1-12
Spreuken 26:13-28

Kerkradio
Programma 18 en 25 april
Aanvang 18.45 uur
1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 75: U alleen, U loven wij
3. Gouden harpen ruisen
4. Gedenk aan mij…
5. Meditatie n.a.v.: Lucas 9: 57-62
Thema: “ Ploegen gaat vóór”
6. Komt kinderen niet dralen
7. Al wat ik ben
8. Pie Jesu (A.L. Webber)
9. Verzoeken/Felicitaties
10. Sluiting
Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeken aanvragen tot vrijdag 27 april.
John Post, Fenacoliuslaan 16, Tel. 010-5917470
(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Coll .v. Diakenen
Op zondag 15 april is de eerste collecte in de drie kerkgebouwen bestemd voor het Werelddiaconaat Onderwijs voor kinderen in
India. Op zondag 22 april is de eerste collecte in de drie kerkgebouwen (inclusief de driewijkendienst) bestemd voor het
Diaconaal Havenproject Rotterdam.
Onderwijs voor kinderen in India
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan. Vaak werken deze
kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van
geweld of uitbuiting. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op
school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de
gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders. Kinderen krijgen indien
nodig bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om
kinderarbeid te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeidvrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een
kind niet op school zit.
Diaconaal Havenproject Rotterdam (DHR)
Het DHR is nog steeds bezig met hulp te geven aan zeevarenden in Rotterdam. Een verslag uit hun bulletin van april 2018:
Scheepsbezoek
In 2017 konden veel zeevarenden op hun schepen worden bezocht. Het ging om een totaal van 263 schepen. Bijzondere aandacht
is er voor mensen aan boord van schepen die reizen maken van een maand of langer en in Europa alleen Rotterdam aandoen. Ook
mensen die wegens ligtijden van soms maar een paar uur niet kunnen passagieren krijgen aandacht. Het kunnen praten met
iemand van ‘buiten’ over persoonlijke zaken thuis of in het schip staat hoog op het verlanglijstje van maritieme werkers. De meest
gevraagde hulp is assistentie bij het opwaarderen van simkaarten, waarmee ze met ‘thuis’ kunnen communiceren.
Ziekenbezoek
In het afgelopen jaar werden 35 zieke zeevarenden in totaal 98 maal bezocht. Door beleid en regelgeving is de tendens dat er
minder mensen ziek worden of een ongeluk krijgen. Omdat zij volgens protocol altijd geïsoleerd worden hebben zij erg veel
behoefte aan bezoek en service.
SAM’s Kledingactie / Cordaid
Op zaterdag 28 april vindt weer de inzameling van SAM’s Kledingactie plaats. Op drie plaatsen in Maassluis zijn inzamelpunten,
bij de Ark (NGK), de Immanuëlkerk en bij de Koningshof. Van 10:30 - 13:00 uur kunt u uw kleding, schoenen en dergelijke
afgeven. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor het geven van basisonderwijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar in crisisgebieden in
de Centraal Afrikaanse Republiek.

De Centraal Afrikaanse Republiek is een straatarm land in midden Afrika met bijna 5 miljoen inwoners. Het land wordt al jaren
geteisterd door burgeroorlogen en het is ontwricht door de aanhoudend geweld. Bijna een miljoen mensen is hun huis ontvlucht en
leeft als vluchteling. De helft van de bevolking heeft structureel te weinig voedsel, tweederde heeft geen toegang tot schoon
drinkwater en gezondheidszorg. Onder deze zware omstandigheden schiet het onderwijs tekort. Goed onderwijs voor de bevolking
is een voorwaarde om het land structureel te helpen. Veel vluchtelingen keren terug naar hun dorp als daar weer sprake is van een
relatief rustige en veilige situatie. En vaak zijn de scholen in hun dorp beschadigd of helemaal verdwenen. Een goed
onderwijssysteem is er soms helemaal niet. Om de kinderen en hun ouders mogelijkheden te geven, om weer een leven op te
bouwen en een toekomst te hebben met minder armoede, is goed en veilig onderwijs een voorwaarde.
Cordaid is in 2017 een project gestart waarbij 18 scholen in crisisgebieden ondersteund worden. Doel van het project is het geven
van goed onderwijs aan ruim 10.000 kinderen van 6 tot 14 jaar, en in het bijzonder kinderen die geleden hebben onder het geweld.
Vaak zijn dit kinderen die terugkeren naar hun geboortegebied, nadat ze gevlucht zijn. Meestal hebben deze kinderen al meer dan
een jaar geen onderwijs meer kunnen volgen. Om het onderwijs weer op gang te krijgen zorgt Cordaid voor goede scholen en
schoolmaterialen. Daarnaast biedt Cordaid hulp aan de dorpen waar de scholen staan en aan het onderwijspersoneel van de
scholen.
Sam’s Kledingactie omarmt dit project van Cordaid en de opbrengst van de voorjaarsactie van 2018 zal gebruikt gaan worden om
een bijdrage te leveren aan de wederopbouw en herinrichting van 11 scholen.

Algemene berichten
SODA-maaltijd
Het Paasfeest is weer voorbij, wij hopen dat u een gezegend paasfeest heeft gehad. Dinsdag 10 april is er een
samen op de aarde [SODA]-maaltijd in de Immanuëlkerk. Wij nodigen iedereen daarvoor uit. Mag het een gezellig samenzijn
worden met fijne gesprekken en lekker eten. De zaal gaat om vijf over vijf open en de maaltijd begint om half zes.
De maaltijd commissie
Messy Church Wat een Held?!
Op zaterdag 21 april is er van 11.00 uur tot 13.00 uur Messy Church aan de Noordvliet 61. Het thema van deze Messy Church is
Wat een Held?!
Nieuwsgierig naar waar Pasen nu eigenlijk over gaat? Pasen ontdekken en beleven? Het kan tijdens deze Messy Church.
We beginnen met koffie/thee/limonade met wat lekkers erbij dat ons alvast in de sfeer van het thema brengt. Na dit moment van
ontmoeting en gezelligheid gaan we samen op ontdekkingstocht: We ontdekken wat helden doen, hoe ziet hun leven eruit? Wat
doen ze met de talenten, krachten die ze gekregen hebben? Simson is een Bijbelse man die zijn leven niet zo goed op een rijtje
had. Hoe kan dat?!
De drie vaste elementen: ontdekken, vieren, eten zullen weer een rijke invulling krijgen, waardoor iedereen zelf kan bepalen hoe
diep hij/zij wil ingaan op het thema.
Messy Church is een kerkbelevenis voor iedereen. Samenkomen om activiteiten te doen, nieuwe mensen te leren kennen en te
ontdekken wat geloven in God kan betekenen in het dagelijks leven. Het is zeker geen traditionele kerkdienst of alleen een
kinderclub. Het is kerkzijn op een heel nieuwe manier, waarin ruimte is voor alle aspecten van het leven. Ook de dingen waarvan
we vinden dat ze ons leven overhoopgooien en maken tot een rommeltje. Samen zoeken en ontdekken we welke plaats God daarin
kan en wil innemen.
De Messy Church is een plek waar iedereen zich thuis mag voelen. Een ideale plek om op een ontspannen manier kennis te maken
met de verhalen en de God van de Bijbel. Een plaats waar generaties van elkaar kunnen leren. Volwassenen, tieners en kinderen
inspireren elkaar met verrassende inzichten in het christelijk geloof.
Het belooft een groot feest te worden waar we u van harte voor uitnodigen om het met ons mee te beleven.
Voor de onkosten vragen we een vrijwillige bijdrage. Opgave is noodzakelijk.
Voor opgave of meer informatie over Messy Church mailt of belt u met kapitein Tanja Steging. Tanja.steging@legerdesheils.nl ,
06-51144864
Er is ook Messy Church op 26 mei en 16 juni.
Pinkster Orgel Spektakel Arjan Breukhoven op Tweede Pinksterdag in Maassluis”
Op Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei, geeft Arjan Breukhoven een orgelconcert in de Groote Kerk. Het concert heeft als
thema: “Pinkster Orgel Spektakel”. Vanaf acht uur speelt Arjan Breukhoven een avondvullend programma, inclusief een pauze,
waarbij de organist spectaculaire muziek zal laten horen op het vermaarde Garrels-orgel. Het publiek kijkt tijdens het concert in de
keuken van de organist via een groot beeldscherm.
Arjan Breukhoven bespeelt jaarlijks in binnen- en buitenland vele orgels en vleugels tijdens concerten. Zo toert hij dit jaar o.a.
door Australië, Frankrijk en 4x Duitsland. Als organist is hij verbonden aan de Hervormde Dorpskerk van Berkel en Rodenrijs en
als dirigent aan een drietal zeer grote mannenkoren. Ook als componist geniet hij bekendheid. Al vele jaren is hij regelmatig te
zien bij het televisieprogramma ‘Nederland Zingt’.
Concerten van Arjan Breukhoven onderscheiden zich van vele andere orgelconcerten door de interactie met het publiek. Tijdens
het concert presenteert hij zijn eigen programma met aankondigingen, anekdotes en wetenswaardigheden achter de composities
die hij speelt. Hierdoor worden de concerten toegankelijker voor een groter, breder en jonger publiek. Ook de keuze van de
programma’s draagt hier zeker aan bij. Een programma waarbij het thema zeker tot zijn recht zal gaan komen: een waar “Pinkster
Orgel Spektakel”!

Kaarten zijn te reserveren via www.arjanbreukhoven.nl/agenda, maar zijn ook verkrijgbaar aan de kerk voor € 10. Meer
informatie: www.arjanbreukhoven.nl.
Passage Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging
Het bestuur van de Passage nodigt u hartelijk uit voor onze ledenavond op donderdag 19 april om 19.45 uur in het Witte Kerkje.
We beginnen deze avond met het jaar-en financieel verslag. Daarna is het woord aan onze speciale gast mevr. Aurora Weber uit
Maassluis. Zij houdt een lezing over het prachtige Afrikaanse land Gambia, dat zij regelmatig bezoekt. Ook mevrouw
Groenewegen zal deze middag – namens Amnesty International - in het Witte Kerkje aanwezig zijn. Wij hopen dat u zich op deze
Passageavond laat meenemen in het verhaal en de beelden van het indrukwekkende land Gambia.
Er staat ons een boeiende en interessante avond te wachten. Belangstellenden zijn uiteraard ook op deze avond van harte welkom.
Het bestuur van de Passage
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: executie dreigt voor bekende activist.
De Chinese activist Xu Youchen kreeg in 2015 de doodstraf opgelegd. Een rechter verwierp in december vorig jaar Youchens
hoger beroep. Hij kan nu elk moment worden geëxecuteerd. Hij zou zijn gemarteld om een bekentenis los te krijgen.
Gedwongen bekentenis
In juli 2014 gingen Youchen en zijn vrouw naar de hoofdstad Beijing om een klacht in te dienen tegen de overheid vanwege een
contractgeschil in de regio waar het hoofdkantoor van de Communistische Partij is gevestigd. Ze werden opgepakt en
teruggebracht naar de stad waar ze wonen. Er ontstond een worsteling toen een politieagent Youchen uit het busje probeerde te
trekken. De agent werd neergestoken en overleed.
Youchen bekende dat hij een mes had gekocht om uit wraak een politieagent neer te steken. Volgens Youchen bekende hij nadat
hij was geslagen en drugs kreeg toegediend. De rechter gebruikte zijn gedwongen verklaring om hem ter dood te veroordelen voor
moord met voorbedachte rade.
Vaker onterecht vastgezet
Activisten Xu Youchen en zijn vrouw Zhang Xiaoyu zijn vaker onterecht opgepakt en vastgezet in ‘niet geregistreerde’
gevangenissen en heropvoedingskampen. Zhang Xiaoyu werd niet vervolgd voor de dood van de agent maar kreeg drie jaar
gevangenisstraf voor ‘ruzie zoeken’.
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
om Xu Youchen niet te executeren 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 mei 2018 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 keer 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: International 1
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Hans Oostervink.
telefoonnummer: 06-29 09 39 27.

Jeugdwijzer

