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Meditatie
Gebed om kalmte
God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen,
de moed om te veranderen wat ik kan veranderen
en de wijsheid om het verschil hiertussen te zien.
Om één dag tegelijkertijd te leven,
om van één moment tegelijkertijd te genieten,
om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede,
om deze zondige wereld, net zoals Hij deed, te aanvaarden zoals het is,
niet zoals ik wil dat deze zou zijn,
om erop te vertrouwen dat Hij alle dingen zal rechtzetten als ik me aan Zijn wil overgeef,
om in dit leven gelukkig genoeg te zijn en om met Hem overgelukkig te zijn:
voor altijd in het volgende leven. Amen.
Bovenstaande gebed schreef Reinhold Niebuhr in 1943, en is sindsdien voor veel mensen een anker geweest in onzekere tijden.
De afgelopen week raadde ik dit gebed aan bij een pastorant. Het leek me erg op haar situatie slaan. Maar misschien was het
gebed nog wel evenzeer voor mij bedoeld.
Inmiddels ben ik alweer ruim een jaar hier, en krijg ik gelukkig al iets minder de vraag: ‘kun je het een beetje wennen hier in
Maassluis?’ Jazeker, we zijn gewend, maar tegelijkertijd zijn er altijd bepaalde zaken waar ik niet aan wil wennen. Die ik wil
veranderen, omdat ze volgens mij niet bij het goede leven of Gods kerk zouden moeten horen. Zaken als angst, lusteloosheid,
wantrouwen of liefdeloosheid. Als die zaken grip krijgen op ons leven gaan er altijd dingen verkeerd. Soms krijgen ze ook vat op
mij, en dan ga ik rennen. Omdat ik al die dingen dan tegelijk wil aanpakken, of andermans problemen vandaag nog wil oplossen.
Op die momenten heb ik een gebed nodig, een gebed om kalmte, wijsheid, aanvaarding en simpel geluk. Om mij te realiseren dat
mijn haast ook een gebed aan geloofsvertrouwen kan zijn. Dat er ook dingen zijn die niet hoeven, kunnen of mogen veranderen.
Om vervolgens de energie, tijd en moed te vinden om die dingen te veranderen die ik kan veranderen.
Welke plaats mag dit gebed in jouw leven krijgen?
Ds. Pim Brouwer

Vandaag lezen wij:
Vrijdag 9 augustus
Zaterdag 10 augustus
Zondag 11 augustus
Maandag 12 augustus
Dinsdag 13 augustus
Woensdag 14 augustus
Donderdag 15 augustus
Vrijdag 16 augustus
Zaterdag 17 augustus
Zondag 18 augustus
Maandag 19 augustus
Dinsdag 20 augustus
Woensdag 21 augustus
Donderdag 22 augustus
Vrijdag 23 augustus

Lucas 12:13-21
Lucas 12:22-34
1 Samuel 8:1-9
1 Samuel 8:10-22
1 Samuel 9:1-14
1 Samuel 9:15-10:1
1 Samuel 10:2-16
1 Samuel 10:17-27
Lucas 12:35-48
Lucas 12:49-59
1 Samuel 11:1-13
1 Samuel 11:14-12:17
1 Samuel 12:18-25
Lucas 13:1-9
Lucas 13:10-17
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Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Coll .v. Diakenen
Op zondag 11 augustus is de eerste collecte in de Groote Kerk en Immanuëlkerk bestemd voor de Algemene middelen van de
Diaconie
Op zondag 18 augustus is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en Groote Kerk bestemd voor noodhulp Zuid-Azië.
In verband met de zomervakantie op zondag 11 en 18 augustus is wijkgemeente Koningshof te gast in de Immanuëlkerk.
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. Van harte aanbevolen.
Noodhulp Zuid-Azië
Terwijl in Nederland de hitte soms oploopt, zijn meer dan 14 miljoen mensen in Zuid-Azië getroffen door zware regenval,
aardverschuivingen en overstromingen. Dit natuurgeweld is veroorzaakt door overvloedige moessonregens in de afgelopen
weken. Mensen in Bangladesh, India, Nepal zijn het zwaarst getroffen. Sommige gebieden zijn nog steeds niet toegankelijk
vanwege de overstromingen en aardverschuivingen. Er zijn meer dan 150 doden te betreuren, 650.000 gezinnen zijn ontheemd.
Voedselpakketten en waterzuiveraars in Nepal
In Oost- en Centraal-Nepal zijn ongeveer 500.000 mensen getroffen. Volgens het ministerie van Binnenlandse zaken zijn 10.385
huishoudens ontheemd geraakt. Ook in 2017 kregen deze gebieden te maken met ernstige regenval en overstromingen. Kerk in
Actie werkt in Nepal samen met onze vaste lokale partner. 500 gezinnen konden op korte termijn worden voorzien van een
voedselpakket waarvan de gezinnen 15 dagen kunnen eten. Ook worden er waterzuiveraars, zeep en muskietennet uitgedeeld aan
de getroffen families.
Voedsel en levensmiddelen in Bangladesh
Naar schatting zijn 4 miljoen mensen in Noordoost- en Centraal-Bangladesh getroffen door de overstromingen. Meer dan 350.000
huizen zijn beschadigd of vernietigd door de allesverwoestende waterstromen. Cox's Bazar, waar momenteel meer dan een
miljoen Rohingya vluchtelingen verblijven, is ook getroffen door zware regenval. De meeste mensen wonen in bamboe omheinde
of lemen huizen met stro en golfplaten; deze zijn flink beschadigd door de plotselinge regenval. Momenteel leven de getroffen
families in provisorisch gemaakte schuilplaatsen langs de kant van de weg. De lokale markten functioneren niet goed en dagloners
kunnen haast geen inkomsten meer krijgen. Drinkwaterbronnen en sanitaire voorzieningen zijn ernstig beschadigd. Kerk in Actie
werkt in Bangladesh samen met lokale partners. Zij konden de hulp snel opstarten. Zij delen onder de getroffen mensen voedsel en
andere levensmiddelen uit, zoals rijst, sojaolie, suiker, zout, ORS en zeep.
Geef aan slachtoffers overstromingen Nepal en Bangladesh
Dankzij ons wereldwijde netwerk kan Kerk in Actie de getroffenen bijstaan met noodhulp. Deel mee en geef voor hulp aan de
slachtoffers van de overstromingen! Maak uw bijdrage over via de collecte in uw kerk of doneer online via IBAN-nummer NL89
ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. overstromingen Zuid-Azië. Hartelijk dank!

Algemene berichten
Huwelijksaankondiging

Zaterdag 17 augustus treden Jeroen Buitelaar en Elise van der Ende in het huwelijk. De kerkelijke inzegening is om 15.00 uur in
de kerk Delfgauw. Dit is op de Zuideindseweg 7, 2645BD, Delfgauw. U bent allen welkom om hierbij aanwezig te zijn. Dominee
Robert Stigter zal voorgaan.
Orgelcommissie Groote Kerk
De orgelpijpen brachten in juli 38,95 euro op. Daarnaast een gift van de heer JS van 14,95 euro. In deze vakantietijd een mooi
bedrag. Heel hartelijk dank!
In onze zomerserie speelt Bert den Hertog op zaterdag 17 augustus. Hij bespeelt ons orgel voor het eerst in de serie. Laat u
verrassen door een interessant programma. Op 31 augustus komt er een voor ons vertrouwde naam, Hayo Boerema. Van harte
uitgenodigd de concerten bij te wonen. Bent u al vriend van het orgel? In september hebben we ons uitje, dit keer naar Gouda. U
kunt u nu nog aanmelden en met ons meegaan.
Jaap Kroonenburg
André & Carina op Zomertoernee in Maassluis
Woensdag 14 augustus geven panfluitiste Carina Bossenbroek en organist André Knevel een zomeravondconcert in de
Immanuëlkerk.
André Knevel is vanuit Canada op zomertoernee in Nederland en treedt met Carina Bossenbroek in het gehele land op. Ze spelen
een afwisselend programma van bekende componisten en een aantal bewerkingen van bekende geestelijke liederen. De klanken
van panfluit en orgel vormen een prachtige eenheid, mede door de uitstekende akoestiek in deze kerk belooft dit een luisterrijke
avond te worden.
Aanvang 20.00 uur.
André Knevel geboren in Bussum; emigreerde in 1975 naar Canada, waar hij in St. Catharines Ontario, zijn onderkomen heeft.
Tevens is hij ter plaatse kerkorganist.
In Nederland kreeg hij als 8-jarige zijn eerste piano en orgellessen bij onder andere Rutger van Mazijk en Willem Hendrik Zwart.
Hij heeft zijn orgelstudie afgerond bij Dr. John Tuttle, orgeldocent verbonden aan de Royal Conservatory in Toronto. Andre
Knevel maakt veel concertreizen door Canada, Amerika en Europa. Op deze manier hoopt hij zijn gaven en talenten voor muziek
te delen met zijn publiek, maar bovenal is het zijn wens dat het mag zijn tot lof en eer van God.
Carina Bossenbroek begon op 9-jarige leeftijd met panfluitlessen nadat zij haar AMV- diploma op de muziekschool had behaald.
Ze begon bij Gerard Rijken van Olst en Gerlinda van den Berg. Op 13-jarige leeftijd begon ze met privé lessen bij de bekende
panfluitiste Liselotte Rokyta. In 2010 won Carina in haar categorie “ Het Jong Interclassic Concours”. Naar aanleiding hiervan is
haar debuutalbum “Sensation” verschenen.
Het gehele programma ziet er als volgt uit.
1. orgel/panfluit Introduction
2 orgelimprovisatie A.Knevel
3 orgel/panfluit -Arioso-Badineri. Joh.Seb.Bach.
4 orgel Toccata J.Nieland
5 orgel/panfluit -Groot is Uw trouw o Heer- A.Knevel - Psalm 116- M.Zonnenberg
- Blijf bij mij Heer- M.Zonnenberg -Sinfonia- J.Mulder.
6 orgel -Fantasie psalm 42:1-5- F.Asma.
7 orgel/panfluit -Salut d’Amour- E.Elgar -Rosamunde- F.Schubert.
8 orgel -Pomp and circumstance -Military March- E.Elgar.
9 orgel/panfluit –Cravitza G.Zamfir –Anthem trad.- Janosch E.Valentin.
Entree: € 8,00 inclusief koffie/thee na het concert
€ 7,00 voorverkoop via: ocimaassluis@kabelfoon.net.
Bazar Groote Kerk
Op zaterdag 14 september zal voor het vijfde jaar een bazaar met kofferbakverkoop worden gehouden bij de Groote Kerk. Omdat
we het ook dit jaar niet alleen kunnen, zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons die dag zouden willen komen
helpen. Ook zijn wij opzoek naar mensen die het leuk zouden vinden om iets te bakken om te verkopen op de koffiekraam. U kunt
zich hiervoor aanmelden op onderstaand e-mailadres/telefoonnummer of door in te tekenen op de lijsten bij de uitgang van de
Groote Kerk.
Daarnaast zijn er nog plaatsen beschikbaar voor de kofferbakverkoop. De plaatsen zijn 15 euro per stuk en ook op onderstaand emailadres/telefoonnummer te reserveren.
U kunt contact opnemen indien u vragen heeft of spullen die u niet zelf kan inleveren.
Alvast bedankt namens de evenementencommissie.
Lisa Wakker
evenementengrootekerk@gmail.com
06-18614535/010-5919323
De schoonheid en de diepe emoties van psalmen
Lofliederen uitgevoerd door het Kamerkoor Animato en een lezing verzorgd door Kade 40.
Laat u meevoeren door de eeuwen heen op zondagmiddag 27 oktober. Composities gebaseerd op psalmteksten, die afkomstig zijn
uit de joodse religieuze traditie (tehilliem) van voor onze jaartelling.
De psalmen zijn uit het leven gegrepen en liggen ons na aan het hart. De psalmen zijn een schatkamer waarin de relatie tussen
God en mens in de volle breedte, diepte en hoogte staat beschreven.

Zondagmiddag laten we twaalf psalmen horen en wordt er een toelichting gegeven over psalmen. Psalmen reiken woorden aan om
te danken, te juichen, te bidden, te vragen en te klagen. U kunt al die emoties gaan ervaren bij het concert en bij de korte lezing.
Ook deze keer onder de bezielende leiding van David Braak.
U bent van harte welkom bij KADE40, op de Westhavenkade 40, 3131 AE Vlaardingen. Zaal open 14.30 uur, entreeprijs: 7,50
euro.
Nadere informatie kamerkooranimato@gmail.com
Of neem contact op met Mw. Suze Schriel (tel. 010-4345845).
Vacature stichting Present
Stichting Present Maassluis zoekt voor haar bestuur ter vervanging van de aftredende secretaris een
secretaris M/V
Stichting Present koppelt (eenmalige) groepen vrijwilligers aan iemand die hulp nodig heeft in nauwe samenwerking met
hulpverleners. De groepen zetten zich praktisch of sociaal in om in tijden van armoede, gebrek aan netwerk en/of ziekte een
tijdelijk netwerk te kunnen zijn.
Als secretaris van Stichting Present Maassluis vorm je samen met de andere vier bestuursleden het bestuur van de Stichting. In
principe zit je drie jaar in functie waarna je nogmaals een periode van drie jaar kunt vervullen.
Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar. Als secretaris ben je meer specifiek verantwoordelijk voor de administratie van
de stichting. Taken die daarbij horen zijn: verslaglegging van de vergaderingen, behandeling van post en het beheer van de
bestuursadministratie in de gedeelde Dropbox.
Het bestuur draagt zorg voor het uitvoeren van de doelstellingen van stichting Present Maassluis. Het bestuur maakt een visie voor
de komende jaren en stelt jaarlijks het jaarplan en de begroting vast. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van
de stichting, de financiën, interne organisatie en het werkgeverschap. Ook fungeert het bestuur als klankbord en ondersteuning
voor de coördinatoren bij acties, representatie, fondsenwerving en vrijwilligers bijeenkomsten.
Stichting Present Maassluis heeft twee parttime coördinatoren in dienst die samen het werk van Present Maassluis uitvoeren en
mede vormgeven. Deze coördinatoren werken samen met vaste en eenmalige vrijwilligers.
Kernpunten die bij jouw functie passen:
Je bent maatschappelijk betrokken
Je deelt de visie van Present en bent gemotiveerd om Present in Maassluis te helpen te ontwikkelen
Je vindt het inspirerend om op beleids-en visieniveau bezig te zijn voor de samenleving
Je houdt van secuur en zorgvuldig werken
Je hebt affiniteit met schriftelijke communicatie
Je bent woonachtig in Maassluis (of directe omgeving)
Wij bieden een veelzijdige en uitdagende functie in een dynamische, maatschappelijk betrokken organisatie die midden in de
Maassluise samenleving staat. Er is ondersteuning en trainingen voor bestuursleden vanuit Stichting Present Nederland en andere
stichtingen Present in de regio.
Neem een kijkje op onze website voor meer informatie over Stichting Present: www.presentmaassluis.nl. Voor meer informatie
over de functie kun je contact opnemen met de voorzitter: Kees de Jong, kp.dejong@caiway.net.

Jeugdwijzer

