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Meditatie
Vandaag in het paradijs….
Lucas vertelt dat Jezus tegen een van de misdadigers die naast hem gekruisigd zijn, zegt: “Nog vandaag zul je met mij in het
paradijs zijn” (23, 43). Maar wat en waar is nou dat paradijs? Want dit is de enige plaats waar Jezus zoiets zegt. In alle
evangeliën komt dat paradijs verder niet voor.
In de Joodse voorstelling van Jezus’ tijd was het paradijs een plek waar de rechtvaardigen na hun dood de opstanding
verwachtten. Jezus zegt dus tegen die misdadiger dat hij hoort bij de ‘rechtvaardigen’, dus bij de aartsvaders en de profeten en bij
al die trouwe gelovigen die leefden met de Tora, Daarbij zal “met mij”’ betekenen dat Jezus zichzelf ook in dat paradijs ziet. Dat
wekt toch verbazing.
Verbazend is ook wat die man in zijn diepste ellende en pijn tegen Jezus zegt: “Denk aan mij wanneer je als koning komen zult”.
Probeer het je even voor te stellen: een troonpretendent aan de martelpaal die een andere gehangene het paradijs belooft. Maar dit
soort onwaarschijnlijkheden houdt het evangelie ons voor.
Wij weten van die twee misdadigers niets. Op zijn best waren het vrijheidsstrijders, maar dat zal wel niet, want anders had Lucas
hen denkelijk geen misdadigers genoemd. Aan de andere kant: Lucas had dit verhaal van horen zeggen en misschien heeft de
tussentijdse overlevering er een schepje bovenop gedaan. Maar ze zijn naamloos, die twee. Identiteit onbekend. In dat naamloze
gezelschap sterft Jezus. Het naambordje boven zijn hoofd drijft er de spot mee: Dit is de koning van de Joden.
Dan komt Pasen. Wij halen met Pasen graag groot uit: een organist die stevig in de toetsen grijpt en zingen uit volle borst. Heb ik
bezwaar tegen die Paasjubel? Integendeel, ik zing van harte mee. Het is ook terecht dat de kerk na de ingetogenheid van de 40
dagen en na de verstilling van Goede Vrijdag en Stille Zaterdag blij en feestelijk uitpakt. Pasen is tenslotte het hart van het
kerkelijk jaar en de opstanding van Christus is de grondslag van christelijk geloof.
Maar in de Bijbel heeft Pasen, anders dan Kerstfeest, niets triomfantelijks. Geen engelenzang en geen Gloria. Er juicht geen toon,
er klinkt geen stem en er galmt niets door Jeruzalem. Voor mijzelf heeft dat iets dubbels, om niet te zeggen iets tegenstrijdigs.
Met elkaar zingen we op verhoogde toon met orgel en trompet: Christus, onze Heer verrees, Halleluja…. terwijl ik tegelijk weet
dat Pasen in alle evangeliën een doodstil feest is. Pasen is het begin van het leven, maar het voltrekt zich in een uithoek en het zijn
maar een paar mensen die ervan horen en zien.
Pasen is ook gemakkelijk te ontkennen. Het evangelie van Mattheus vertelt dat de soldaten het gerucht moeten verspreiden dat
Jezus ’s nachts gestolen is door de leerlingen en voegt er aan toe dat dat verhaal de ronde doet tot op de dag van vandaag.
Wonderlijk dat heel het christelijk geloof gebouwd is op dit haast anonieme gebeuren. Niets triomfantelijks, integendeel…… Een
naamloze misdadiger die het paradijs toegezegd krijgt, de troonpretendent aan de martelpaal en een handjevol leerlingen.
Het is en blijft een geheimenis.
Geb van Doornik

Vandaag lezen wij:
Vrijdag 5 april
Zaterdag 6 april
Zondag 7 april
Maandag 8 april
Dinsdag 9 april
Woensdag 10 april
Donderdag 11 april
Vrijdag 12 april
Zaterdag 13 april
Zondag 14 april
Maandag 15 april
Dinsdag 16 april
Woensdag 17 april
Donderdag 18 april

Leviticus 6:1-6
Leviticus 6:7-11
Psalm 59
Hosea 1:1-9
Hosea 2:1-9
Hosea 2:10-25
Hosea 3:1-5
Hosea 4:1-11
Hosea 4:12-19
Lucas 19:29-48
Hosea 5:1-7
Hosea 5:8-15
Lucas 22:1-13
Lucas 22:14-65

Kerkradio
Programma woensdag 10 en 17 april
Aanvang 18.45 uur
1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 116
3. Op het Godslam rust mijn ziele
4. Het ruw houten kruis
5. Meditatie n.a.v. Lucas 23: 33-43
Thema: ‘De weg is vrij…’
6. De Heer die dient
7. Voor Uw liefde Heer Jezus
8. Were you there …
9. Felicitaties/verzoeken
10. Sluiting
Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 19 april.
John Post, Fenacoliuslaan 16, tel. 010-5917470
(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters
Kerkbalans 2019 uitgeluid, het definitieve resultaat
Per 1 april hebben wij voor Kerkbalans 2019 een bedrag van ruim € 486.000 aan toezeggingen binnen gekregen. Daarvan is
inmiddels al € 188.000 ontvangen. Het streefbedrag voor Kerkbalans 2019 is daarmee bereikt en zelfs overtroffen. Bijna vier op
de vijf adressen heeft positief gereageerd op de oproep: Geef voor je kerk!
Wij willen iedereen die heeft gereageerd daarvoor hartelijk danken. Heeft u nog niet gereageerd, dan vragen we u om dat alsnog te
doen. U kunt nog steeds via de website van de kerk een toezegging doen: www.pknmaassluis.nl/kerkbalans. Als u dat te
omslachtig vindt, kunt u ons ook op onderstaand nummer bellen. Samen met u maken wij uw toezegging dan in orde. Wilt u het
nog eenvoudiger? Maak uw bijdrage voor Kerkbalans 2019 dan direct over naar rekeningnummer NL06 RABO 0373 7247 48
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Maassluis inzake Kerkbalans-VVB.
Irene en Aat Benard
010-2373550
kerkbalans@pknmaassluis.nl

Coll .v. Diakenen
Op zondag 7 april is de eerste collecte in alle kerkgebouwen voor Noodhulp aan de getroffenen van de natuurramp in zuidoost van
Afrika.
Op zondag 14 april is de eerste collecte in alle kerkgebouwen bestemd voor Algemene Middelen van de Diaconie. De derde
collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof is bestemd voor Rwanda. De derde collecte in de Groote Kerk is bestemd voor Open
Doors (zie onder Groote Kerk).
Cycloon Idai mogelijk grootste natuurramp ooit
Bijna alles verwoest. Het water zakt maar er zoveel verwoest en het leed is niet te overzien. De storm kwam aan land in
Mozambique en bereikte later ook buurlanden Zimbabwe en Malawi. Communicatielijnen zijn volledig weggevallen en wegen
zijn weggevaagd. Grote delen van de stad Beira zijn totaal verwoest. Gehele dorpen zijn overstroomd. Hulpverleners redden
mensen die op daken zijn gaan schuilen en in bomen zijn geklommen om niet in het water terecht te komen.
Hulp via lokale organisaties en kerken
De natuurramp treft de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar. Mensen leven hier vooral van zelfvoorzienende
landbouw, dit betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger
lijden. Via het wereldwijde netwerk ACT (Acting by Churches Together) biedt Kerk in Actie via lokale kerken en christelijke
organisaties hulp in het getroffen gebied. In Mozambique gaat het om CEDES (opgericht door Raad van Kerken van Mozambique
en Caritas), in Malawi om CARD (Protestantse Kerk) en ELDS (Lutherse Kerk) en in Zimbabwe om LDS (Lutherse Kerk), ZCC
(Raad van Kerken) en MeDRA (Methodisten).
Samen werken we aan het leveren van voedsel, onderdak, kleding, water, gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, hygiëne en
psychosociale ondersteunende diensten. We zijn ook gericht op de specifieke behoeften van kwetsbare groepen, zoals kinderen,
vrouwen, mensen met een handicap en ouderen.

SAM’s Kledingactie / Mensen in Nood
Op zaterdag 20 april vindt weer de jaarlijkse inzameling van SAM’s Kledingactie plaats. Op twee plaatsen in Maassluis zijn
inzamelpunten, bij de volgende kerken:
De Ark (NGK), Rembrandtplein 2
Koningshof /Bibliotheek, Uiverlaan 20
Van 10:30 - 12:30 uur kunt u uw kleding, schoenen e.d. afgeven.
Dit jaar is de actie bestemd voor de wederopbouw in Sulawesi. In 2018 is dit gebied getroffen door aardbevingen en een tsunami.
Sam’s Kledingactie werkt samen met Cordaid. Deze organisatie verleent noodhulp en helpt bij wederopbouw. Met lokale partners
zijn 10 dorpen geselecteerd in wat moeilijker bereikbare gebieden, die zij de komende maanden willen steunen bij de
wederopbouw. Daarbij zal er tegelijkertijd geholpen worden bij het beter voorbereid zijn en reageren op eventuele toekomstige
rampen, een werkwijze waar Cordaid veel ervaring in op heeft gedaan in bijv. Filipijnen en Nepal.
De verkoop van de kleding levert geld op dat besteed wordt aan dit project.

Algemene berichten
Passage
Op 11 april hebben wij een ledenavond met ds Schippper uit Rotterdam die een Paasviering voor ons zal verzorgen met thema
"Het laatste avondmaal". Graag nodigen wij u uit ook al bent u geen lid van Passage. De avond is in het Witte Kerkje, aanvang
19.45 uur.
Bestuur Passage
Passie- en Paasconcert voor Kerk in Actie
Op zaterdag 13 april om 15.00 uur zingen ‘The Martin Mans Formation’ en de Rotterdamse Vocalgroup VOICE onder leiding
van Martin Mans in de Immanuëlkerk. Tezamen brengen ze een programma ten gehore met het thema ‘Daarom Pasen’. Jantine
Kalkman speelt trompet en Jacqueline Meijer vertolkt de sopraansolo’s.
Toegang: € 10. Reserveren via www.martinmans.nl of op ‘Zingen in de Kerk’.
Passie Pasen
Op 10 april is er een contactmiddag van de PCOB. Als spreekster hebben we deze keer uitgenodigd predikant, theoloog en
beeldend kunstenaar Anne-Marie van der Wilt uit Lage Zwaluwe.
Vanaf 14.00 uur staat de koffie en thee gereed. Het Paasprogramma begint om 14.30 uur en eindigt om 16.30 uur.
Ed Westerhof
Collectebusjes
Ik zoek iemand die de collectebusjes die bij de kerktelefoongebruikers geplaatst zijn twee keer per jaar wil legen. Het is niet zo
heel veel werk maar moet wel gedaan worden. Het betreft de wijken Koningshof en Iona. De adressen bevinden zich
voornamelijk in de wijk van Koningshof. Wie meldt zich aan? U kunt contact opnemen met Cees van der Boom, telefoon 06 5578
3333 of via de mail CeBoom@caiway.nl.
Passie en Pasen in de ‘Open Ark’
Nu zijn de tranen en de pijn voorbij. De dood zal niet meer zijn: De Heer is waarlijk opgestaan! Op dinsdagmorgen 16 april hopen
wij, samen met onze gasten, stil te staan bij lijden, sterven en opstanding van de Here Jezus. We lezen gedeelten uit de Bijbel. Er
is muzikale medewerking en natuurlijk zingen we ook met elkaar. Koffie en thee staan klaar om 10 uur, rond half elf beginnen we
met het programma.
Orgelconcertserie Groote Kerk binnenkort van start
De Stichting Garrels-orgel Maassluis organiseert dit jaar maar liefst 12 orgelconcerten. De concerten worden gegeven door
verschillende organisten uit Nederland, onder wie ook vaste organist Jaap Kroonenburg,.
Op 22 april (Tweede Paasdag) om 20.00 uur zal organist Vincent de Vries het eerste concert uitvoeren, dat in het teken van Pasen
staat. Bij het concert ontvangen bezoekers een luxe programmaboekje met de programma’s van de gehele serie. Toegangsprijs: €
8 (tot 18 jaar gratis).

Jeugdwijzer
Kerk op schoot viering over Palmpasen
Op 14 april is er een Kerk-op-schootviering. Speciaal voor kinderen van 0 tot 4 jaar zal er een verhaal uit de bijbel verteld worden.
Zingend, vertellend en spelend beleven we het verhaal van Palmpasen, hoe Jezus op een ezel Jeruzalem binnengaat. We rijden op
een ezel, zwaaien met takken en lopen over kleden.
Kom samen met je papa of mama op 14 april om 15.30 uur naar de Koningshof. Je zit samen met één ouder/ opa of oma in de
kring. Andere belangstellenden kunnen erom heen zitten. Na afloop is er drinken en wat lekkers.
Petra en dominee Pim

