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Meditatie
Ken je mij?
Wie kent niet het lied ‘Ken je mij?’, gezongen door Trijntje Oosterhuis? Haar vader Huub dichtte het ter gelegenheid van haar
geboorte, uit verwondering. Trijntje zingt het nu, jaren later, nog. Ook in kerkdiensten klinkt het soms, met name in diensten van
rouwdragen en gedenken. Dat is niet toevallig. Vaak kom je er juist bij het voorbereiden van dergelijke diensten achter hoe
beperkt ons kennen is en dus ook hoe beperkt wij iemand die is overleden eigenlijk gekend hebben. En het is toch juist dat –
gekend zijn – waarnaar ieder mens ten diepste hunkert. Ken je mij?
Het lied is ingegeven door Psalm 139 waar van God gezegd wordt dat Hij ons kent, begrijpt en doorgrondt – beter en dieper dan
wij onszelf en elkaar ooit kunnen kennen. De vraag ‘Ken je mij?’ is dan misschien ook wel meer dan alleen een uiting van het
verlangen om door een medemens gekend te worden. Misschien is – bewust of onbewust – het adres van dit lied ook wel God. Zei
Augustinus niet dat wij mensen ten diepste op God aangelegd zijn en dat ons hart onrustig blijft totdat het rust vindt in God?
Als het over kennen en gekend worden gaat is het goed te beseffen hoe innig dat woord is. Het heeft niet in de eerste plaats te
maken met onze rationele kennis. Niet dat er met onze ratio iets mis is. Integendeel, je verstand heb je niet voor niets van je
Schepper mee gekregen! Maar het bijbelse woord voor kennen heeft een nog veel diepere laag. Het is namelijk hetzelfde woord
dat ook wordt gebruikt voor de geslachtsgemeenschap. In de Statenvertaling lees je soms dat een man zijn vrouw ‘bekende’. Dat
is niets anders dan ‘gemeenschap hebben met’.
Als van God gezegd wordt dat Hij ons kent en als – nogmaals: bewust of onbewust – de hunkering wordt uitgesproken naar het
door God gekend worden, dan gaat het om iets innigs en teders. Heel kort gezegd: God kent ons met zijn hart. Zozeer is Hij bij
ons wel en wee en bij ons lief en leed betrokken. Tegen die achtergrond is het ‘Alziend Oog’ van God, dat je soms in
monumentale kerkgebouwen wel eens ziet afgebeeld, niet beklemmend maar veeleer een troost. Wie ik ook ben, wat ik ook doe,
wat mij ook is aangedaan en waar ik me ook bevind, ik ben gekend door God – en iets beters kan ik niet wensen!
‘Ken je mij?’ Misschien is het de hunkerende vraag van deze of gene die dit leest. Je bent jezelf soms een raadsel, laat staan dat
een ander voor honderd procent tot jou weet door te dringen. En toch ben je niet alleen op de wereld. Je bent gekend, gezien en
bemind. Onvoorwaardelijk en onherroepelijk!
Laat dat besef ons tot steun zijn. En niet alleen rondom het sterven maar vooral ook midden in het volle leven. Dat kan er immers
alleen maar nog voller en rijker op worden als wij ons door God met heel zijn hart gekend weten!
Ds. Chris Schreuder

Vandaag lezen wij:
Vrijdag 26 oktober
Zaterdag 27 oktober
Zondag 28 oktober
Maandag 29 oktober
Dinsdag 30 oktober
Woensdag 31 oktober
Donderdag 1 november
Vrijdag 2 november
Zaterdag 3 november
Zondag 4 november
Maandag 5 november
Dinsdag 6 november
Woensdag 7 november
Donderdag 8 november

Openbaring 1:1-8
Openbaring 1:9-20
Openbaring 2:1-7
Openbaring 2:8-11
Openbaring 2:12-17
Openbaring 2:18-29
Openbaring 3:1-6
Openbaring 3:7-13
Openbaring 3:14-22
Openbaring 4:1-11
Psalm 21
Marcus 11:27-33
Marcus 12:1-12
Marcus 12:13-17

Kerkradio
Woensdag 7 november geen uitzending wegens Dankdag voor gewas en arbeid.

Programma woensdag 31oktober
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. Jarigen/Bruidsparen
10. Sluiting
Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 9 november.
John Post, Fenacoliuslaan 16, Tel. 010-5917470
(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters
Actie ter bestrijding van het tekort
Ook dit jaar wordt er in de komende tijd weer een actie ter bestrijding van het tekort gehouden. Omdat wij helaas te maken hebben
met een teruglopend ledenbestand en oplopende kosten, wordt het steeds moeilijker de eindjes aan elkaar te knopen. De
voorlopige schatting voor dit jaar is een tekort van 20 à 30 duizend euro, met volgend jaar mogelijk een verdubbeling. Wij roepen
u dan ook op dit jaar ruimhartig te geven en deze actie tot een succes te maken.
Namens het college van kerkrentmeesters hartelijk dank.
Let op: Wijziging rekeningnummer Kerkbalans-VVB
Het bankrekeningnummer waarop u de Vaste Vrijwillige Bijdrage voor Kerkbalans overmaakt is ondergebracht bij Stichting
Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG maakte voor het verzorgen van het betalingsverkeer gebruik van de systemen van Van
Lanschot Bankiers. Per 1 november gaat SKG gebruik maken van de systemen van de Rabobank. Hierdoor wijzigt ons
rekeningnummer per 1 november 2018.
In verband daarmee vragen we uw aandacht voor het volgende:
• Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren of betaalt u per acceptgiro? Dan hoeft u zelf niets te doen,
wij regelen dit voor u. Vanaf 1 november ziet u bij de afschrijving een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift staan.
• Maakt u uw vrijwillige bijdrage aan ons over door middel van een eigen of periodieke overboeking? Dan ziet u bij een
overboeking na 1 november dat deze overboeking via de ‘Overstapservice’ is doorgestuurd naar het nieuwe rekeningnummer van
onze gemeente. U moet dan het rekeningnummer wijzigen. U kunt dit zelf doen via internetbankieren of door dit te laten weten
aan uw eigen bank.
Het nieuwe rekeningnummer waarnaar u uw bijdrage kunt overmaken is NL06 RABO 0373 7247 48 t.n.v. CvK
Protestantse Gemeente te Maassluis inzake Kerkbalans-VVB. (Voor alle duidelijkheid: het oude nummer was NL56 FVLB
0635 8028 72).
Mocht u hierover vragen hebben dan mag u altijd contact met ons opnemen, bij voorkeur per e-mail. Leden waarvan wij een emailadres hebben, krijgen deze mededeling ook per e-mail toegestuurd.
Irene en Aat Benard
Administratie kerkelijke bijdragen (VVB) PG Maassluis
VVB@PKNMaassluis.nl
010-2373550
Collectemunten
Net voor de zomer hebben we de mogelijkheid aangeboden om collectemunten per bankoverschrijving te bestellen. Inmiddels zijn
er ruim 200 zakjes collectemunten op deze wijze besteld en verzonden. Vijfmaal vergat een besteller de afhaallocatie te vermelden
maar ook die zakjes zijn goed terecht gekomen. Ook de nieuwe hogere waardes van 2,50 en 5 en 10 euro vinden aftrek. Het is
logisch dat het met contant geld op de afhaaladressen kopen van collectemunten daardoor is afgenomen maar ook dat blijft
gewoon mogelijk. De nieuwe afhaallocatie Hadassa (Christelijke boekhandel aan de Noordvliet nz 17) is nog redelijk onontdekt
en breng ik daarom onder uw aandacht. We zijn blij dat steeds meer mensen besluiten om collectemunten te gaan gebruiken

omdat het de bankkosten van afstorten vermindert. De handleiding om collectemunten te bestellen vindt u op de website van de
kerk, www.pknmaassluis.nl en vervolgens gaat u naar College van Kerkrentmeesters en daar vindt u het kopje Collectemunten.
koheijboer@gmail.com

Coll .v. Diakenen
Op zondag 28 oktober is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en de Koningshof bestemd voor het zendingsproject in Brazilië in
de Groote Kerk voor het N.B.G. De derde collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof is eveneens bestemd voor het N.B.G.
Op zondag 4 november is de eerste collecte in de Immanuëlkerk bestemd voor de Stichting Wenzi, Koningshof (H.A.) bestemd
voor Zimbabwe project van Martijn Leerdam en in de Groote kerk voor G.Z.B. De derde collecte in de Koningshof en Groote
kerk is voor de Algemene Middelen van diaconie. In de Groote Kerk op woensdag 7 november (Dankdag) is de eerste collecte
bestemd voor De Regenboog en de derde collecte voor plaatselijke ondersteuning.
De collecte voor Sulawesi heeft in alle kerkdiensten op 14 oktober een bedrag van € 3.903,86 opgeleverd. Dit wordt verdubbeld
door KIAM en aangevuld door de diaconie
tot een bedrag van € 10.000,00. Bedankt voor al jullie goede gaven. Het geld komt terecht bij lokale organisaties die ondersteund
worden door Kerk in Aktie.
Opbrengsten collectes derde kwartaal.
Egypte
€ 1.674,00
Guatemala
€ 1.181,00
Nepal
€ 343,00
Noodhulpfonds
€ 519,00
Elim
€ 619,00
Haven R’dam
€ 644,00
Zending,Kameroen
€ 464,00
GZB/zendingsbusjes
€ 459,00
Miss. Hilversum
€ 663,00
Zimbabwe [HA]
€ 1.641,00
De Schuilplaats [HA]
€ 516,00
Kiam
€ 20,00
Totaal
€ 7.265,00
Kerken en hulpverleners in actie op Sulawesi
Het rampgebied blijkt groter dan gedacht. Er is een grote behoefte aan drinkwater, voedsel en medische ondersteuning. Palu en
Donggala zijn moeilijk bereikbaar en de verwachting is dat het aantal slachtoffers de komende dagen verder oploopt als toegang
tot gebieden vrijgegeven worden.
Volgens lokale autoriteiten zijn er inmiddels 1200 slachtoffers. Dat was alleen Palu. De verwachting is dat het aantal slachtoffers
de komende dagen in de duizenden loopt en het aantal getroffen personen (zonder dak, gewond of anders) in de
honderdduizenden. In totaal wonen er meer dan 15 miljoen mensen op Sulawesi.
Kerk in Actie start noodhulp
Via het ACT-netwerk wordt nu geïnventariseerd wat er aan hulp geboden kan worden. Voorlopig is een medisch team (2 artsen, 1
verloskundige, 1 bestuurder) aan het werk en een ander team arriveert vanuit Tomohon. Zij zetten zich in bij evacuatie en het
uitdelen van voedsel, drinkwater, dekens, tenten, dekzeilen en lijkzakken. Ook nemen zij deel aan alle relevante
clusterbijeenkomsten, met onder meer het leger en de Indonesische overheid (BNPB). Ook de lokale kerken, waarmee Kerk in
Actie samenwerkt, zijn direct begonnen met hulpverlening.
Dominee Krisi Gosan, vice-voorzitter van de Indonesische Raad van Kerken, reisde direct na de ramp met een militair vliegtuig
naar het gebied om steun te bieden aan de getroffenen: "Het is vreselijk wat de mensen op Sulawesi overkomt. Het is goed om te
zien dat de kerk gelijk haar deuren heeft opengezet voor vluchtelingen en daklozen".
Kees de Jong die namens Kerk in Actie is uitgezonden naar Indonesië en lesgeeft op een theologische universiteit laat weten dat
de kerkleiders hevig geschokt zijn: "Zojuist kwam het bericht binnen dat 160 leerlingen van de SMA Palu 2 die aan de kust een
‘bijbelkamp’ hadden, in zo’n modderstroom terecht zijn gekomen en slechts 40 zouden dat overleefd hebben."
Brazilië - Dialoog tussen verschillende culturen en religies
Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië.
In Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen over hun specifieke leefwijze. De kerkelijke organisatie COMIN,
partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en
publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie.
Sinds 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië. Ze verzorgt bij COMIN lessen en cursussen en
draagt zo bij aan de uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Stichting Wenzi

Stichting Wenzi zet zich in voor beter onderwijs in Kenia. Met uw hulp kunnen wij meubilair, materiaal, betere huisvesting , maar
vooral gediplomeerde leerkrachten en vervolgonderwijs voor de armsten in Kenia realiseren!
Het hoofddoel van Stichting Wenzi is het studiefonds. Kinderen die de primary school hebben afgerond kunnen door naar de
secundairy school. In een vijfjarenplan is afgesproken dat er gewerkt wordt op een 50%/50% basis. Dit houdt in dat de ouders
50% van de school- en studiekosten betalen, waarna Stichting Wenzi de andere 50% bijlegt. Door deze constructie wordt mensen
een haalbaar doel geboden. Tevens worden mensen gestimuleerd om zelf actief en creatief geld te genereren.
Nederlands Bijbelgenootschap
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, sinds 1814. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk
dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere
talen en in nieuwe vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan
wil ontlenen.
Onze kerndoelen:
de Bijbel vertalen.
de Bijbel beschikbaar stellen.
betrokkenheid bij de Bijbel vergroten.
Opbrengst inzamelingsactie 2017 voor Kerk in Actie
Ook in 2017 zijn er in de plaatselijke gemeenten veel postzegels, ansichtkaarten en mobieltjes ingezameld. Vrijwilligers hebben
alles vervoerd, uitgezocht en gesorteerd om het te verkopen op beurzen voor verzamelaars en handelaren.
De opbrengst in 2017 is totaal 31.533 euro. Een geweldig mooi bedrag!
Heel hartelijk dank aan alle vrijwilligers en spaarders , die met veel inzet voor een mooie opbrengst hebben gezorgd voor Kerk in
Actie wereldwijd.

Algemene berichten
SODA Maaltijd
Wellicht bij iedere lezer bekend, de S(amen) O(p) D(e) A(arde) maaltijd.
We hebben de eerste maaltijden van dit seizoen alweer achter de rug. Elke eerste dinsdag van de maand is er gelegenheid om aan
te schuiven, en te genieten van ons driegangenmenu, in de hal van de Immanuëlkerk. De deuren zijn om 17.00 uur open en de
aanvang van de maaltijd is 17.30 uur. Wij hopen u dinsdag 6 november weer te ontmoeten.
Tiny - Tineke - Sabine - Riet - Pita - Martine - Joke - Freek - Anne
Van de Oecumenische Kring ‘In de Vloot’
Op woensdag 7 november wordt er weer een avond voor senioren verzorgd door de Oecumenische Kring ‘In de Vloot’. Deze
avond zal onze voorzitter, Jan Gringhuis, de meditatie verzorgen over het onderwerp ‘De Doop van Jezus’. Wij beginnen om
19.30 uur en de toegang is gratis.
Voor inlichtingen: Constand Wassink
Donderdag 8 november Bijbelquiz in Maassluis
Op 8 november wordt in ‘Het Kompas’, de jaarlijkse Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) gespeeld. Een
avond met de NBG-quiz vol humor, doordenkertjes en interessante weetjes staat garant voor een gezellige en spannende avond.
Iedereen kan meedoen; je hoeft geen Schriftgeleerde te zijn om goed te scoren.
Vanaf nu kun je je opgeven. Je kunt zelf meedoen met de quiz of met een team komen.
Ibisstraat 1, Maassluis, inloop vanaf 19:30 uur
Presentator: Edwin van Muijen, entree gratis, collecte aan de uitgang
Contactpersoon: Nelleke den Broeder 0105919113 nelleke_64@hotmail.com.
en Mattie Boudesteijn 0105919601 mboudesteijn@outlook.com.
Kerststukjes 2018
We naderen het einde van het jaar en het is weer tijd voor de kerstactie “bloemengroet”. U weet wel: de actie waarbij een
kerststukje gegeven wordt aan mensen binnen de kerk of daarbuiten die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met een
allesbepalende gebeurtenis. Gedacht wordt aan een overlijden in de familiekring of een goede vriend(in), ernstige
gezondheidsproblemen of sociale achterstand. Kent u iemand die in aanmerking komt dan kunt u deze opgeven aan een van de
diakenen. Coördinator voor de Groote Kerk is Ton Post (appost@kabelfoon.nl) voor Iona Joke Cats (jokecats@xs4all.nl) en voor
Koningshof Dilo Baauw (baauw.002.beer@gmail.com). Gaarne in te leveren voor 2 december.
Cees van der Boom
Afscheid en jubileum ds Wim Barendrecht
In een feestelijke dienst wordt op zondag 2 december afscheid genomen van ds Wim Barendrecht. Het gaat niet alleen om een
afscheid maar deze bijzondere dienst staat ook in het teken van het veertigjarig jubileum als predikant van ds Wim Barendrecht.
Uiteraard is de jubilaris zelf voorganger.

Het leek de commissie die deze dienst voorbereidt een goed idee om Wim Barendrecht een cadeau namens de gemeente aan te
bieden. Indien u hieraan mee wilt doen kunt u een bijdrage storten op banknummer NL 38 ABNA 0981932525 t.n.v. Wijkkas
Iona onder vermelding van Cadeau Wim B.
Ook wordt u in de gelegenheid gesteld om eventueel een persoonlijke boodschap aan Wim op een A-viertje in te leveren. Dat mag
natuurlijk ook een tekening, een foto of een herinnering aan een ontmoeting met de jubilaris zijn. U bent geheel vrij om er iets
leuks van te maken! Bij de hoofdingang van de Immanuëlkerk staat aan de linkerzijde een tafel met daarop een mintgroene doos.
Daar kunt u uw “kunststukjes “ indoen. De ontvangen A-viertjes worden later gebundeld in een fraaie map en aangeboden aan
Wim. We hopen natuurlijk dat het een prachtige verzameling aan herinneringen wordt!
Medewerking aan de dienst verlenen onder meer kinderkoor Wonderwijs, twee organisten en de samenspeelgroep. Nog even twee
aandachtspuntjes: op 2 december is er geen dienst in Koningshof en de aanvangstijd is niet zoals gebruikelijk 9.30 u, maar een
uurtje later namelijk 10.30 u.
De voorbereidingscommissie (06- 39602495)

Jeugdwijzer

Catechisatie voor de klassen 3 en 4 van de middelbare school
Zit jij in de derde of vierde klas van de middelbare school? Dan nodig ik je graag uit voor de catechisatie die binnenkort weer van
start gaat.
Misschien deed je vorig jaar, of vorige jaren, al mee; dan weet je ongeveer wat je kunt verwachten. Maar misschien is het ook wel
helemaal nieuw voor je.
Catechisatie is een duur woord voor “leren geloven”. Dat klinkt misschien wat schools, maar geloven leer je natuurlijk niet uit een
boekje of door het volgen van een cursus. Het is eerder zo dat je het van elkaar en aan elkaar leert: door te luisteren naar elkaar,
naar bijbelverhalen, naar de verhalen van mensen die al langer geloven en al eerder geloofd hebben. Dat is precies wat we in de
catechisatie gaan doen. We gaan enkele avonden met elkaar in gesprek over wat geloven betekent, wat je er wel of niet mee kunt
etc. en over onderwerpen die met geloven te maken hebben. Er is dus uiteraard ook volop ruimte voor jouw eigen inbreng, mening
of ervaring.
We beginnen na de herfstvakantie, op woensdag 31 oktober om 19.30 uur in de jeugdruimte van de Immanuëlkerk. We maken dan
(nader) kennis met elkaar en maken ook afspraken voor de komende tijd, zoals welke avond het meest geschikt is en hoe we aan
de slag gaan.
Als het goed is heb je inmiddels ook al een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Maar mocht dat niet zo zijn, dan ben je uiteraard
ook van harte welkom! Ik hoop dat je (weer) mee doet.
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen, of kun je woensdag 31 oktober niet aanwezig zijn maar wil je wel graag mee doen, bel 010
– 8806177 of mail jmpschreuder@hotmail.com.
Aan de ouders zou ik willen vragen om uw zoon of dochter te stimuleren om (opnieuw) deel te nemen aan de catechisatie.
Ds. Chris Schreuder
Catechisatie van start
Veel jongeren hebben gehoor gegeven aan de oproep die ze in de uitnodiging kregen: KEEP CALM EN GA NAAR
CATECHESATIE (incl. spelfout). Bij de 12-13 jarigen mochten we 14 jongeren verwelkomen. Met Team Patat, Team Toetje,
Team Versiering en Team Na hebben we de patat rechtstreeks van het zilveren tafelkleed gegeten. Wat een feest. Per ongeluk
vergeten te komen? Aanhaken kan gewoon nog. App ds. Pim of Jaap-Willem Poldervaart eventjes. Komende keer: dinsdag 30
oktober, 18:45-19:45 uur.
Met de 16+ hebben we ook een greep gedaan uit de ‘lekkere gerechten met een P’ categorie. De pannenkoeken zijn nog steeds
niet op. Tof om vijf jongeren thuis te ontvangen en samen na te denken over hoe we het komend seizoen samen met het geloof
bezig gaan. Ook hier nog van harte welkom om aan te haken. Vooral mannen zijn zeer welkom (aldus Pim). App voor deze groep
Femke: 06-13803301.
De eerste voorbereidingen voor de basiscatechese hebben ook al plaatsgevonden. Voor de ouders met kinderen in groep 3 t/m 6:
block alvast de woensdagmiddagen tussen 30 januari en 20 februari. Precieze data volgen.
Visieavond jeugdwerk Maassluis 16 november
Wat gebeurt er een hoop voor jeugd vanuit onze kerken in Maassluis. Tegelijkertijd blijft het nodig om voortdurend de vraag te
blijven stellen: hoe vertalen wij het leven met God naar jongeren en kinderen op een manier die hen aanspreekt en raakt?
Daarover willen we graag in gesprek met alle mensen hier in Maassluis die op het christelijk jeugd- en kinderwerk betrokken zijn,
als ouder of als vrijwilliger. We hebben hiervoor 16 november gereserveerd. Leg deze datum alvast vast in je agenda – meer info
volgt.

