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Meditatie
LANGS DE DEUREN
Mozes zei verder: ‘Volk van Israël, luister goed. De Heer, onze God, is de enige God! Houd van hem met je hele hart, met je hele
ziel, en met al je kracht. Vandaag zal ik jullie de regels van de Heer geven. Onthoud ze goed, vergeet ze niet! Zorg ervoor dat
jullie kinderen ze goed leren. Blijf ze herhalen, thuis en onderweg, als je naar bed gaat en als je weer opstaat. Schrijf de regels op
en bewaar ze goed. Schrijf ze op een band die je om je arm doet. En schrijf ze op een band die je om je voorhoofd draagt. Schrijf
de regels ook op de deurposten van je huis, en op de poorten van de stad.
Deuteronomium 6 vers 4-9
De deur van de kerk staat altijd open. Spreekwoordelijk dan vooral. Maar eerlijk is eerlijk: de Groote Kerk is steeds vaker
toegankelijk en er wordt ook gewerkt aan het creëren van een ruimte in de Immanuëlkerk die vrij toegankelijk is. En ook: als
iemand wat wil van de kerk dan zijn we te vinden.
Toch zijn kerk en geloof bij veel mensen in Maassluis niet langer in beeld. Tegelijk zijn dus ook veel mensen niet meer in beeld
bij ons als kerk. En kan de vraag opkomen: hoe is het met hen? Wie zijn ze? Waar zijn ze mee bezig? En welke vragen leven er bij
hen als het gaat om zin en onzin van het leven? Antwoorden op dit soort vragen kan je niet aflezen aan de voordeur. Je komt er
alleen maar achter als je aanbelt en de vragen stelt.
In feite is het heel simpel. En tegelijk ook moeilijk, want zoiets doe je toch niet als kerk Anno Nu? Er zijn een heleboel mitsen,
maren en bezwaren te bedenken. Er zijn redenen genoeg om het niet te doen. Al was het alleen al vanwege het ongelooflijk
ongemakkelijke gevoel dat bij mij opkomt als ik voor zo’n deur sta en mijn vinger op de bel leg.
Toch wagen Pim Brouwer en ik het er deze weken op. Van deur tot deur, bij kerkleden die voor ons alleen maar namen op papier
zijn. We doen dat niet om ze te bekeren. Maar om ze beter te leren kennen. Zodat hopelijk ook duidelijker wordt wat de kerk wel
of niet voor hen kan betekenen. We gaan langs op alle dagen van de week, overdag en ’s avonds, want je weet niet wanneer het
het beste uitkomt. We gaan ook aanstaande zondagochtend op pad. Ja, u leest het goed: twee dominees gaan zondag niet voor in
de kerkdienst om te preken over bovenstaande Bijbeltekst, maar gaan langs de deuren in de stad. Dat is zeker ook buiten mijn
comfortabele zone. Maar we leven nu eenmaal niet meer in comfortabele tijden dat mensen als vanzelf in de kerk komen om te
horen dat God van hen houdt. En ik geloof dat we in deze tijd als kerk geroepen zijn naar mensen toe te gaan om hen dat te
vertellen.
Gerrit van Dijk

Vandaag lezen wij:
Vrijdag 17 mei
Zaterdag 18 mei
Zondag 19 mei
Maandag 20 mei
Dinsdag 21 mei
Woensdag 22 mei
Donderdag 23 mei
Vrijdag 24 mei
Zaterdag 25 mei
Zondag 26 mei
Maandag 27 mei
Dinsdag 28 mei
Woensdag 29 mei
Donderdag 30 mei

Psalm 64
Jakobus 1:1-18
Jakobus 1:19-27
Jakobus 2:1-13
Jakobus 2:14-26
Jakobus 3:1-12
Jakobus 3:13-18
Jakobus 4:1-10
Jakobus 4:11-17
Jakobus 5:1-6
Jakobus 5:7-12
Jakobus 5:13-20
Handelingen 1:1-8
Handelingen 1:9-14

Kerkradio
Programma 22 en 29 mei.
Aanvang 18.45 uur
1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 100
3. Als bazuingeschal des Heren komt
4. Neem Heer mijn beide handen
5. Meditatie n.a.v. Spreuken 10: 11-21
Thema: “Geen vergeefse moeite”
6. Vertrouwen
7. De kracht van Uw liefde
8. Wohl mir dass Ich Jesum habe (J.S. Bach)
9. Verzoeken
10. Sluiting
Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 31 mei.
John Post, Fenacoliuslaan 16, Tel. 010-5917470 (hjpost@kabelfoon.nl).

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters
Toekenning Mars Award
Op zaterdag 11 mei ’19 hield de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN een algemene ledenvergadering.
Onderdeel daarvan was de uitreiking van de Mercer/Mars Award voor bijzondere projecten die door kerken met het oog op de
toekomst zijn uitgevoerd. Door het CvK was daarvoor de vernieuwing en uitbreiding van het sanitair in de Groote Kerk
aangemeld. Van de 16 inzendingen belandde de onze op de derde plaats en daaraan was een geldprijs van € 500 verbonden. Het
feit dat de burgerlijke gemeente in belangrijke mate bij ons project was betrokken woog zwaar bij de jury evenals de verbeterde
verhuurmogelijkheden.
P. Vroon, secretaris.

Coll .v. Diakenen
Waar houdt de diaconie zich mee bezig?
Voor zes gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd die van het absolute minimum moeten leven, is er een vakantie met
Stichting Weekje Weg geregeld. Veel tranen en blijdschap bij hen. De meeste gezinnen zijn nog nooit op vakantie geweest.
Voor de thuisblijvende kinderen zijn er bij Kerk in Actie 200 rugzakken besteld. In de zomer krijgen de kinderen bekend bij
hulpverlenende instanties zoals Stichting BOOM en de voedselbank kans om deze tassen met zelf gekozen speelgoed uit de
speelgoedbank en gekocht speelgoed (mogelijk gemaakt door subsidie en m.m.v. De Kleine Reus) te vullen. Zo hebben zij toch
iets om over te vertellen en op terug te kijken.
Er is ook voor gezorgd dat drie jongeren mee kunnen op een schoolkamp. Belangrijk voor hun taalvaardigheid en integratie.
Vriendschappen zijn belangrijke voor een succesvolle integratie van vluchtelingen in Nederland Eenmaal in ons land voelen veel
vluchtelingen zich eenzaam. We nodigen u uit om met elkaar de langste tafel van Nederland te dekken. We doen op 22 juni vanaf
16.00 uur in Maassluis ook mee met deze actie Langste Tafel van Nederland, tafels van hoop. Hoe ? Door plaatselijk met
vluchtelingen aan tafel te gaan en het aantal deelnemers door te geven aan Kerk in Actie. Maassluis is al aangemeld bij Kerk in
Actie.
Doet u mee? U kunt zich aanmelden bij joke.cats@xs4all.nl.
Collecten
Op zondag 19 mei is de eerste collecte in de Groote Kerk, Immanuëlkerk en Koningshof bestemd voor Nepal- Medische zorg
Leprapatiënten. Op zondag 26 mei is de eerste collecte in Immanuëlkerk en Koningshof, Groote Kerk bestemd voor de
Voedselbank. De derde collecte in de Immanuëlkerk (HA) en Koningshof is bestemd voor Zimbabwe.
30 mei Hemelvaartsdag Immanuëlkerk en Groote Kerk is de eerste collecte bestemd voor plaatselijke ondersteuning.
Nepal

Nepal is een prachtig land, maar hoort wel bij de meest arme landen ter wereld. Het land kampt regelmatig met natuurrampen
(aardbevingen, overstromingen), grote werkloosheid en armoedeziekten zoals lepra en tuberculose. Steun vanuit de overheid is er
nauwelijks. De toekomst ziet er dan vaak ook niet rooskleurig uit.
In Surkhet, West-Nepal, is een christelijke kliniek gespecialiseerd in leprazorg en rehabilitatie voor mensen met lichamelijk letsel.
In dit centrum van International Nepal Fellowship (INF) worden patiënten onderzocht, getest, behandeld en indien nodig
opgenomen. Ook worden zij geholpen om hun leven weer op te pakken met de nodige aanpassingen. Patiënten krijgen medicijnen
en therapie, maar ze kunnen ook fysieke hulpmiddelen zoals een prothese, rolstoel en/of een aanpassing in huis krijgen. De kliniek
kiest voor een holistische behandeling. Op deze manier blijven patiënten niet langs de zijlijn staan, maar kunnen ze weer
deelnemen aan het leven!
Surkhet ligt in West-Nepal. Mensen zijn hier afhankelijk van kleinschalige landbouw, maar oogsten vallen vaak tegen. De
bevolking zit ook hier in de vicieuze cirkel van werkloosheid, armoede, ondervoeding en ziekte. Aan patiënten wordt gevraagd
financieel iets bij te dragen aan de verleende zorg, maar de meesten zijn er te arm voor. Sociale voorzieningen en verzekeringen
bestaan niet in Nepal. Daarom is de INF-kliniek afhankelijk van extra financiële steun.
INF werkt er ook aan om de acceptatie van (ex)patiënten te verhogen en discriminatie tegen te gaan. Ze geven voorlichting in
dorpen, kerken, op scholen en stimuleren mensen om voor elkaar te zorgen. Van het werk van INF gaat een mooi getuigenis uit.
Zo vanzelfsprekend is het in Nepal niet om je naaste te helpen. Het kastensysteem is er vaak oorzaak van dat mensen die arm zijn,
arm blijven. Het evangelie echter spreekt over andere dingen, over liefde, over zorg voor je naaste en de vergevende liefde van
Jezus Christus. Christenen in Nepal mogen in Zijn voetspoor gaan.
Voedselbank
update van 6 mei
Het magazijn is belangrijk binnen de organisatie. Wat aangeleverd wordt en niet direct uitgedeeld, wordt in het magazijn op
datum in de kast geplaatst. Vooral levensmiddelen die zeer gewild bij plaagdieren zijn vinden een plek in de kasten. Plaagdieren
zijn een plaag en dat willen we voorkomen. Producten worden op datum in de kasten gezet, want ook daar controleert
Voedselveiligheid op. Blikken en potten gaan in de stelling boven de kasten. Bertus en Sjaak, de magazijnmeesters zorgen prima
voor het beheer in het magazijn! Elke week zorgen zij er ook voor dat producten waarvan wij er geen 230 hebben in de
uitzoekafdeling terechtkomen. Levensmiddelen en wasmiddelen en producten voor persoonlijke hygiëne staan gescheiden van
elkaar, ook dat is een voorwaarde om dat begeerde groene certificaat te halen. THT producten worden streng gecontroleerd en
worden bij het overschrijden van de datum weggedaan. O, ja met Pasen en Koningsdag konden we ook artikelen uitdelen die een
link met deze dagen hadden. Waar zijn we nog meer mee bezig? Veiligheidsschoenen passen; een verplichting van de Arbowet.
Dit gebeurt in goede samenwerking met het bedrijf Smit uit Maassluis.
Het organiseren van een BHV cursus, ook een must.
De organisatie van de koffieochtenden.: deze starten aanstaande woensdag met een training voor vrouwen ‘Sterke vrouw als
opvoeder’ en starten met workshops waarin onderwerpen behandeld worden als financiën, verzekering, verzorging, gezondheid.
Medewerking van bedrijven is altijd weer een welkome verrassing.
Euro Products levering van 10 pallets toiletpapier.
Hoogvliet: kratten met food - en non foodproducten, waaronder paasproducten, pantoffels en laarzen.
Jamin : dinsdag kunnen we daar levensmiddelen ophalen.
Helaas, de laatste weken weer nieuwe aanmeldingen. Gelukkig gaan er ook gezinnen van de lijst af. De hulp van de plaatselijke
kerken blijft hartverwarmend. Iedereen die een bijdrage levert, bedankt voor uw steun.
Natuurgeweld teistert Zimbabwe
Het was de afgelopen weken regelmatig in het nieuws: de gevolgen van de orkaan Idai in Zimbabwe, Mozambique en Malawi. In
Zimbabwe wordt hard gewerkt om voedsel, medicijnen en dekens te verzamelen en naar het rampgebied te sturen. Tienduizenden
mensen zijn ontheemd geraakt. Dat komt door de overstromingen die door de orkaan zijn ontstaan.
Nu stond de verkrijgbaarheid van voedsel en medicijnen in Zimbabwe al onder druk. De meeste landen in Afrika laten de laatste
jaren mooie ontwikkelingen zien, maar vanwege slecht bestuur en economische sancties zakt Zimbabwe steeds verder weg. Nu
komt er nog een natuurramp overheen. Stichting KOZA spant zich al jaren in voor voedselhulp en onderwijs in Harare, via het
kerkelijke netwerk van de City Life Church. Veel mensen in Maassluis hebben dat werk financieel ondersteund, en ook dit jaar
wordt er via de avondmaalscollectes in de Immanuëlkerk en Koningshof werk van gemaakt. Hoewel de globale situatie slechts
weinig profiteert van een enkel lokaal initiatief, hebben we veel mensen kunnen helpen. In het bijzonder gaat het dan om de
meiden van het kindertehuis, die door de kerk in Harare worden verzorgd en opgevoed.
U kunt ons werk in Zimbabwe steunen via de avondmaalscollectes in de Immanuëlkerk en Koningshof. Ook kunt u uw bijdrage
direct overmaken via NL68TRIO0198352077, ten name van stichting KOZA.
ds. Martijn van Leerdam
Algemene Middelen Diaconie / Plaatselijke ondersteuning.
Uit deze beide fondsen worden de kosten gefinancierd voor het alledaags diaconaal werk binnen onze kerk. Het is de basis voor de
hulp en steun die wij kunnen geven aan mensen die hulp nodig hebben, in welke vorm dan ook.
Rondgangcollecte 2019
Op zondag 19 mei starten we met de Rondgangcollecte, de jaarlijkse inzameling voor speciale projecten van de Diaconie;
plaatselijk, landelijk en in de wereld.
De drie projecten zijn:
1.
Diaconaal centrum Pauluskerk
2.
Pastoraal Diaconaal Centrum “de Herberg”

3.
Hulpverlening in Moldavië
Er liggen op deze zondag enveloppen met een flyer + accept klaar in de drie kerken. Wij roepen uw hulp in om deze enveloppen
in de wijken te bezorgen.
Het Diaconaal Centrum Pauluskerk in Rotterdam komt op voor alle mensen in de regio, die het zonder hulp economisch, sociaal
en spiritueel niet redden. Het probeert daar te helpen “waar geen helper is”. Het gaat om individuele hulpverlening, bezinning,
geloofsversterking en actie voor kwetsbare mensen in de marge van de samenleving.
Drie kernwoorden zijn van belang: gastvrijheid, laagdrempeligheid en hulp.
Het Pastoraal Diaconaal Centrum “de Herberg” in Oosterbeek wil een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan
individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen
bezinnen op levensvragen.
Hulpverlening in Moldavië
Het Moldovan Christian Aid (MCA) is een platform opgezet vanuit verschillende kerken in Moldavië. Ze ondersteunen kerkelijke
gemeenten en christelijke organisaties die hulp bieden aan ouderen, kinderen en slachtoffers van mensenhandel. Door de slechte
economische omstandigheden in Moldavië is er weinig werkgelegenheid. Gebrek aan banen zorgt ervoor dat naar schatting 25%
van de bevolking in het buitenland is gaan werken.
Meer project-informatie is te vinden in de flyer, website www.PKNMaassluis.nl diaconie (/algemeen/cvd/activiteiten).
Rechtstreeks doneren kan via de rekening van de Diaconie PGM: NL63 INGB 0000 160100 (melding Rondgangcollecte).

Algemene berichten
O.C.I. Busreis naar Elburg: u kunt nog mee
Er zijn nog enkele plaatsen in de bus om op zaterdag 25 mei met de O.C.I. naar Elburg af te reizen voor de tweejaarlijkse
orgelreis, met als hoogtepunten het Orgelmuseum en de Sint Nicolaaskerk. In het orgelmuseum is er gelegenheid om zelf ook
enkele orgels te bespelen. De prijs is incl. Orgelmuseum, koffie met gebak, excl.Lunch: € 39.50 p.p. Aanmelden via email:ocimaassluis@kabelfoon.net of met intekenlijsten in Immanuëlkerk en Koningshof. Uw deelname is definitief na ontvangst
van het bedrag op: IBAN: NL59 RABO 0373 7247 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Maassluis inzake OCI o.v.v. OCI-reis
Elburg. *Museumjaarkaarthouders krijgen bij het tonen ervan het entreegeld retour.
Orgelpijpen Groote Kerk
In de maanden maart en april hebben de orgelpijpen totaal 85,20 euro opgebracht. Heel hartelijk dank voor uw giften.
Tweede Paasdag heeft Vincent de Vries een prachtig concert gegeven met gelukkig veel bezoekers. Een goede start van de serie
orgelconcerten 2019.
Dit jaar hebben we een mooie serie met enkele nieuwe namen. Gerben Mourik en Bert den Hertog spelen voor de eerste keer een
concert op ons mooie orgel. Wilt u zelf een keer spelen dan is er zaterdag 18 mei de gelegenheid met de open orgeldag. Opgeven
bij Piet Bouterse. Zaterdag 8 juni start de zomerserie met een concert van Rien Donkersloot, geen onbekende bij ons. Hij
presenteert bovendien een nieuwe cd die hij op ons orgel heeft opgenomen. Noteert u de datum?
Jaap Kroonenburg.

Jeugdwijzer

