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Meditatie

na-coro-na
Meditatie bij lied 971:1-3 (Nieuwe Liedboek)
De afgelopen weken was ik wat pessimistisch gestemd. Dat ken ik eigenlijk niet goed van mijzelf, maar ik kon ook niet om het
gevoel heen. Inmiddels hebben we een eerste maand achter de rug waarin we eindelijk weer samen mogen vieren. Hoe het zich de
komende weken en maanden gaat ontwikkelen laat zich niet eenvoudig raden. Maar ik durf wel voorzichtig te voorspellen dat we
na Corona minder fysieke kerkbezoekers over zullen hebben dan vóór 15 maart. De ‘loop’ is eruit, de angst nog niet verdwenen en
samenkomen heeft in de media iets verdachts gekregen. Plus de toegenomen mogelijkheden om thuis kerk te consumeren en voíla.
Je hoeft geen helderziende te zijn om de aftelsom te maken. Ik hoop en bid dat de tijd mijn ongelijk hierin aan zal tonen. Maar het
ziet ernaar uit dat we een nieuw lied zullen gaan zingen.
Alzo denkende vroeg ik me hardop af: wie zijn we dan eigenlijk? De zondagse eredienst bepaalt een groot deel van onze
identiteiten als wijkkerken. En de grootte van onze gebouwen worden meer en meer confronterende getuigen van een roemrijk
verleden. Als de zondag verder verstild – welke gemeenschap zien we dan verschijnen onder onze zondagse vernis? Ik hoop dat
we daaronder een warme gemeenschap ontdekken die diep met elkaar verbonden is en ook buiten de zondag samen komt rond
Gods Woord – maar ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken. In elk geval geloof ik dat dit een cruciaal moment is om
als kerk goed na te denken over ons kerk zijn in deze wereld.
Ik stuitte onderwijl op een boeiend onderzoek van een Britse onderzoeker, Ruth Perrin. Zij onderzocht wat dertigers (‘Millenials’)
als ikzelf bij de kerk had gehouden. Ze noemt vier elementen. Allereerst ‘authenticiteit’ – dat de kerk een plek moet zijn waar
mensen écht zijn – als een baken in een neppe wereld. Ten tweede ‘gesprek’: geen opgelegd geloof maar ruimte om je eigen weg
met God uit te zoeken binnen een veilige groep. Ten derde ‘gemeenschap’, waarin juist vriendschappen tussen generaties een
unieke eigenschap van kerken bleken te zijn. En ten slotte ‘iets om voor te leven’: het mag in de kerk (weer) ergens over gaan.
Een radicale geloofsgemeenschap die tegen de hedendaagse cultuur in durft te gaan bleek een aantrekkingskracht te hebben op
deze nieuwe generatie. Kortom: een levensechte kerk, waar een warme gemeenschap elkaar dicht bij God houdt. Ik teken ervoor.
Diezelfde week ging ik op huisbezoek. De man vertelde hoe God hem in het afgelopen jaar in zijn nekvel gegrepen had. Dat hij
een zachter mens geworden was en relaties hersteld waren. En of we niet meer bijbelstudie konden houden in de kerk.
Zat ik met mijn sombere prognoses... Het nieuwe lied is allang begonnen, bedenk ik dankbaar. God gaat zijn ongekende gang.
Ds. Pim Brouwer
PS. Ook behoefte aan bijbelstudie? Laat het me weten.

Vandaag lezen wij:
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

31 juli
1 augustus
2 augustus
3 augustus
4 augustus
5 augustus
6 augustus
7 augustus
8 augustus
9 augustus

Exodus 25:31-40
Matteüs 14:1-12
Matteüs 14:13-21
Psalm 78:1-16
Psalm 78:17-31
Psalm 78:32-51
Psalm 78:52-72
Matteüs 14:22-36
Matteüs 15:1-20
Psalm 29

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

10 augustus
11 augustus
12 augustus
13 augustus
14 augustus

Exodus 26:1-14
Exodus 26:15-37
Exodus 27:1-8
Exodus 27:9-21
Psalm 45:1-8

Kerkradio
Programma woensdag 5 en 12 augustus
Aanvang 18.45 uur
1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 32
3. Hoor een heilig koor van stemmen
4. Kent u de naam van Hem die leeft
5. Meditatie n.a.v.: Mattheüs 5:3
Thema: “Kleine kracht”
6. Hoe groot zijt Gij
7. Groot is Uw naam
8. Meekness and majesty
9. Verzoeken
10. Sluiting
Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeken
aanvragen tot vrijdag 14 augustus a.s.
John Post, Fenacoliuslaan 16, Tel. 010-5917470
(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters
De koster en zijn vrije dag
Nagenoeg iedereen van ons die in loondienst is, heeft één of meer vrije dagen waarop hij niet hoeft te werken voor zijn of haar
werkgever. Dat vinden we vanzelfsprekend heel normaal.
Onze koster Niek van Namen, die beheerder is van twee kerkgebouwen is op veel dagen van de week in deze kerkgebouwen aan
het werk. Soms op alle mogelijke uren.
Gelukkig wordt hij daarbij door velen ondersteund zoals hulpkosters, gastdames, vrijwilligers voor het onderhoud binnen en
buiten de gebouwen. Anders zou de taak van koster niet te doen zijn voor hem.
Met name in winter en het voorjaar is het soms heel druk in zijn agenda door o.a. verhuringen van kerkgebouwen en zalen.
Verhuren vereist voorbereiding, begeleiding, planning, controle achteraf en administratie etc. Het is niet ongewoon dat Niek
hiervoor op velerlei wijzen wordt benaderd. Soms tot in late uren van de avond.
In de loop der jaren is het zo gegroeid dat velen van ons denken dat de koster geacht wordt op alle dagen te werken of beschikbaar
te zijn. Dat geeft onnodig extra werkdruk voor hem.
Het CVK heeft met Niek afgesproken dat hij vanaf nu op iedere donderdag zijn vaste vrije dag heeft. Op deze dag werkt hij niet
voor onze kerk en kan hij niet benaderd worden voor zijn kosterswerkzaamheden.
Wij vragen iedereen om dat te respecteren en wij vragen u ook om hem, telefonisch, per mail of anderszins, met vragen vooral
overdag te benaderen.
Collecteren
Sinds maart zijn we als kerk door de coronacrisis en de online-kerkdiensten op andere wijze gaan collecteren. De thuiscollecte
werd ingevoerd en de verwachting binnen onze PKN is dat het blijvend zal zijn. Het gebruik van een QR-code of een betaallink
wordt met u gedeeld via Kerkwijzer of de website van onze kerk. Zo kunt u op een moderne en digitale manier heel
gebruikersvriendelijk bijdragen aan de collecten in kerkdiensten in de drie wijkgemeenten.
De verwachting is dat in de nabije toekomst wellicht nog een manier van betalen zijn entree zal doen in de vorm van collecteren
via een kerk-app. Het CVK doet onderzoek naar twee geselecteerde kerk-apps, die binnen de PKN gebruikt worden. Daarover
hoort u later dit jaar meer.
Inmiddels hebben we drie zondagen met kerkdiensten met beperkt bezoekersaantallen in onze kerkgebouwen achter de rug
waarbij weer op de min of meer gebruikelijke manier gecollecteerd kon worden. Dat betekent dat contanten en collectemunten
weer iedere maandag door de telcommissie worden geteld en de contanten afgestort worden bij de bank.

Helaas is dat laatste een stuk bewerkelijker geworden omdat alle banken kantoren sluiten en wij nu noodgedwongen wekelijks
naar Vlaardingen ons collectegeld moeten brengen bij de bank aldaar. Datzelfde geldt overigens voor veel middenstanders uit
Maassluis.
Het is daarom dat het CVK de collectemunten bij u extra onder de aandacht wil brengen als middel om bij te dragen aan collecten.
Collectemunten zijn door hun hergebruik zeer efficiënt en vooral een milieubewuste wijze van bijdragen.
Op de website vindt u een gebruiksaanwijzing hoe en waar collectemunten te bestellen en wel op
www.pknmaassluis.nl/algemeen/cvk/munten. Natuurlijk kunt u ook aan uw kerkrentmeesters in de wijkgemeente vragen om meer
informatie. Zij zullen u graag informeren en behulpzaam zijn.
Namens het College van Kerkrentmeesters
Rien Nieuwstraten

Samen Solidair

Coll .v. Diakenen
Collectegiften kunt u storten op bank nr. NL47 INGB 0000 3952 25 t.n.v. P.G. Maassluis.
Uw gift is van harte welkom en wordt gedeeld tussen kerk en diaconie.
Of ga naar www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte
We gaan er van uit dat we allemaal deze zo belangrijke collectes op deze manier mogen blijven ondersteunen.
Op zondag 2 augustus is de Collecte bestemd voor kwetsbare mensen - Moldavië
Door de economische situatie zien veel mensen in Moldavië geen andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd in het
buitenland te gaan werken. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en
vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en ouderen zijn. De organisatie Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt
kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven. MCA traint bijvoorbeeld jongeren zodat zij hulp kunnen geven aan ouderen.
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. Het wegvallen deze midden-leeftijdscategorie heeft een
desastreus effect op de samenleving. Dat is vooral goed zichtbaar in de dorpen, waar veel kinderen en ouderen wonen die alleen
zijn achtergebleven.
Ook de kerken hebben hieronder te lijden. Er zijn maar weinig actieve kerkleden en weinig inkomsten. Toch zijn er in veel
kerkelijke gemeenten wel diaconale initiatieven om de kinderen en ouderen te helpen. Zij hebben daar steun bij nodig. MCA
ondersteunt deze kerkelijke gemeenten en kleine christelijke organisaties met training, advies en financiën.
In vijf dorpen in de regio Edinet traint MCA samen met de lokale kerkelijke gemeente kinderen en jongeren om steun te geven en
op te komen voor ouderen in hun dorp. Dit heeft een hele positieve uitwerking op zowel de jongeren als de ouderen. De jongeren
zien dat ze wat kunnen betekenen voor anderen, krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde. Zij krijgen een training en een
deel van hen doet mee aan de zomerschool. De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met de aandacht die er is, want zij
hebben veel te maken met eenzaamheid.
MCA is ontstaan nadat Kerk in Actie er bij de Wereldraad van Kerken op aandrong om de kerken in Moldavië te helpen bij het
opzetten en uitbreiden van hun diaconale werk. De kerken hadden in de voormalige Sovjetstaat Moldavië decennialang geen
diaconaal werk kunnen doen en moesten hun structuren weer opbouwen. Dankzij MCA kunnen de kerken hun krachten bundelen
en bieden zij nu hulp.
Op zondag 9 augustus is de collecte bestemd voor bestemd voor Lokale hulp in Crisistijd.
Door alle regelgeving rond het coronavirus kunnen we als kerkgemeenschap
niet meer bij elkaar komen zoals we gewend zijn. Er ontstaat hierdoor ook dat mensen
onder ons in de knel raken met allerlei problemen en de hulp inroepen van de diaconie.
Daarom wordt deze collecte bij ons alle aanbevolen voor alle nood binnen en buiten onze gemeenschap.

Algemene berichten
HIGH TEA WALKTHROUGH VOOR 60+
Om de moed erin te houden willen wij Evelien, Isa, Vera, Judith, Florine en Floor graag iets leuks voor u (60+) organiseren. Op
zaterdag 22 augustus bent u van harte uitgenodigd voor een High Tea Walkthrough! U kunt een tasje met thee en lekkers ophalen
in de Immanuelkerk. Als u niet kunt komen is het ook mogelijk om een tasje te bestellen. Wij zorgen dat het dan op
zondagmiddag 23 augustus bij u afgeleverd wordt.
Aanmelden:
Graag digitaal via https://www.jeugdwerkpknmaassluis.nl/high_tea.html U kunt kiezen
uit 4 tijdvakken. Eventueel kunt u zich telefonisch aanmelden op vrijdagmiddag 14/8 via
06-38357975. Aanmelden is noodzakelijk, zodat we weten op hoeveel mensen we mogen
rekenen en om de 1.5 meter te kunnen handhaven.
Hulp gevraagd:
Zou u het leuk vinden om ons te helpen? We zijn op zoek naar mensen die voor ons
willen bakken of iets hartigs willen maken. U kunt zich aanmelden via
info@jeugdwerkpknmaassluis.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Hopelijk zien we u dan!
Groetjes, Florine, Floor, Evelien, Isa, Vera en Judith
Cycle for Hope nieuws
Door de ontwikkelingen rondom COVID-19 is de geplande start van de
Cycle for Hope rondje Nederland niet doorgegaan. Het was gewoonweg
niet mogelijk om zo’n massaal evenement te laten plaatshebben en de
sociale distantie daarbij te waarborgen. Zowel voor de rijders als
organisatie maar zeker ook voor de cliënten van De Hoop was dit een
grote domper. Daarnaast en niet minder belangrijk had het niet doorgaan
van de Cycle for Hope direct consequenties voor de inkomsten van de
Hoop. Reden genoeg om na te denken over een alternatieve invulling van
het evenement. Na veel online vergaderingen, telefoontjes mails en wat al
niet meer is, is er nu PLAN E; met de E van Enthousiast. In het kort komt
het er op neer dat alle teams zelf verantwoordelijk zijn gemaakt om van 24
tot 26 september 2020, 1200 kilometer te fietsen binnen 48 uur. Dit dan niet van camping naar camping maar er zullen ritten
worden gereden van 100 á 150 kilometer vanaf een vast start/finish punt. In overleg met het bestuur van de Schans, en we zijn hun
daar heel dankbaar voor, zal ons team, team Inderdam Zuid-Holland, deze dagen thuisbasis vinden in de Schans. Wij zullen met
drie subteams op donderdag 24 september rond de klok van 14:00 starten en dan dag en nacht in estafette onze ritten gaan fietsen.
Iedere rit eindigt dan uiteraard ook weer bij de Schans. Ofwel van af 24 september 14:00 uur tot 26 september +/- 14:00 uur is er
48 uur lang activiteit in en rondom de Schans met vertrek en aankomst van rijders. Vanuit de Hoop zal mogelijk een livestream
verzorgd worden zodat we, zij het op afstand, contact hebben met de andere teams die op geheel eigen wijze invulling zullen
geven aan het evenement. Alhoewel dit niet is wat we voor ogen hadden is het geweldig dat we op deze manier ons steentje
kunnen blijven bijdragen aan de Hoop. Daarbij geeft het u de kans om het evenement van dichtbij (gepaste afstand) mee te kunnen
maken. Gedurende de dagen bent u, uiteraard met in achtneming van gepaste afstand, van harte welkom voor een praatje, kopje
koffie of om ons aan te moedigen. Wat niet vergeten moet worden is dat de Cyce for Hope gereden wordt om geld in te zamelen
om het werk van De Hoop mogelijk te maken. De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Mensen die verslaafd zijn of
psychische problemen hebben, ontvangen steun om hun leven weer op de rit te krijgen. Specifiek rijden wij voor Het Inloophuis,
Pastoraat, Werkervaringsplekken, Interne Opleidingsschool en Stay Clean. Veel van de acties waarmee wij geld willen genereren,
kunnen helaas niet doorgaan. Dit omdat sociale distantie niet te waarborgen is, scholen dicht zijn en daar dus geen acties
gehouden konden worden en simpelweg omdat leveranciers soms in zwaar weer zijn beland en giften en goederen niet kunnen
missen. Graag doen we dan ook een beroep op uw vrijgevigheid. Doneren kan nog altijd. Dit kan op ons team of op een
individuele deelnemer. https://www.cycleforhope.nl/evenement/rondje-nederland-2020/doneren/kies Wij zijn er klaar voor. Helpt
u ons helpen?
Team Interdam Zuid-Holland Edwin en Marina van Muijen

Jeugdwijzer

