ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Groote Kerk
Predikant; ds.J.F.Tanghé, 0107619068 j.tanghe@telfort.nl.
Afkondigingen voor zondag: Ton Post, Lijnbaan 17, 3142BH 0105925460 appost@kabelfoon.nl vóór zat.middag
12.00 Kopij voor Kerkwijzer vóór maandag 12.00 uur en Zondagsbrief vóór woensdag 12 uur aan
redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl. CD’s kerkdiensten bij A.P.Post, 5925460 appost@kabelfoon.nl
Zondag 3 december
Hartelijk welkom in de diensten van deze zondag. We zingen uit de bundel “Weerklank” en uit de oude berijming. De
bundels “Weerklank” liggen bij de ingang. Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.
Bij de diensten
Zondag 3 december is de eerste Adventszondag. De diensten op deze dag zullen in het teken staan van de viering van het
Heilig Avondmaal. In principe is er zowel ’s morgens als ’s avonds gelegenheid om deel te nemen. In beide diensten hoop ik
als uw wijkpredikant voor te gaan. Zijn we zoveel mogelijk in beide diensten aanwezig? Bidden we om een gezegende
Avondmaalszondag?
Agenda
Maandag 4 december 19.00 uur en 20.00 uur: Catechisaties in De Schans.
Woensdag 6 december 20.00 uur: Algemene Kerkenraad in de Immanuëlkerk.
Donderdag 7 december 20.00 uur: Kerstconcert bij kaarslicht met Ernst Daniël Smid.
Overleden
Maandagavond 27 november is op de leeftijd van 83 jaar nog onverwacht overleden Hilbrand van der Weij, Wipperspark
124, 3141 RD Maassluis. De begrafenis vindt plaats op maandag 4 december na een dankdienst in de Groote Kerk, die om
13.00 uur begint. In deze dienst hoop ik zelf voor te gaan. Vooraf, van 12.15 tot 12.45 is er gelegenheid de familie in de kerk
te condoleren. Een in memoriam volgt in de Kerkwijzer van deze week. Onze God vertrooste zijn achterblijvende zonen met
hun gezinnen en enige dochter Christina.
Zieken
Koen Bokhorst, Mimosastraat 70, 3142 NH, heeft van de week vermoedelijk een tia gehad. Onderzoek moet uitwijzen of dat
inderdaad zo is geweest. Zijn vrouw Yvonne heeft last van een te hoge hartslag na haar eerdere, lichte hartinfarct en krijgt
nader onderzoek. Mevrouw C.M.Zuur-Vellekoop, Sparrendal 602, 3142LS is opgenomen in het Marnix Revalidatiecentrum,
Marnixlaan 5, 3132 PL Vlaardingen, op de afdeling geriatrische revalidatie 2 kamer 1.13. Henk Verveen, Staverenhoeve 32,
3137 GN Vlaardingen heeft opnieuw een teleurstelling te incasseren gekregen. Zoals het er nu naar uit ziet, moet hij
binnenkort opnieuw een buikoperatie ondergaan, omdat een ontsteking inwendig schade heeft aangericht. En dat terwijl hij
zich goed voelde en bezig was om allerlei zaken weer op te pakken. We leven zeer met hem en zijn vrouw mee. Wilt u onze
zieken blijvend in uw voorbede gedenken?
Terugtreden Ton Post
De kerkenraad heeft van br.Ton Post bericht ontvangen, dat hij per 1 januari 2018 zijn ambt als diaken met bijzondere
opdracht om persoonlijke redenen wil neerleggen. Uiteraard respecteren we zijn beslissing en we zijn hem zeer dankbaar
voor het vele werk, dat hij stil en op de achtergrond als assistent-scriba voor de kerkenraad en de gemeente heeft gedaan.
Overigens blijft hij nog tal van werkzaamheden verrichten en bij niemand is de ledenadministratie in zulke goede handen als
bij hem. Wij wensen hem persoonlijk en zijn vrouw Nel zegen en alle goeds toe en zijn blij, dat hij nog bij het gemeentewerk
betrokken is en wil blijven.
Tenslotte
Een hartelijke groet van uw predikantsechtpaar,
J.F.Tanghé
Bloemen
Zondag 26 november 2017 gingen de bloemen als groet en bemoediging van ons allen naar de heer C.W.Grinwis, Hendrik
Schoonbroodstraat 12 en Yvonne Bokhorst, Mimosastraat 70.
Giften
Ouderling Roelofse ontving € 20 voor de wijkkas van NN. Mevr. Ph.Mostert ontving € 15 van N.N. voor de
wijkkas.Ouderling van der Laan ontving € 10 voor de solidariteitskas en € 10 voor de Kerk van mevr. vd E.
Ouderling Hoogendijk ontving € 50 voor de wijkkas en € 10 voor de kerk. Ook ouderling Pool kreeg € 10 mee voor de kerk.
Hartelijk dank voor deze gaven.
KERSTCONCERT BIJ KAARSLICHT ERNST DANIEL SMID
In de sfeervolle, met 116 kaarsjes verlichte, Groote of Nieuwe Kerk te Maassluis, zal op DV 7 december 2017 een
kerstconcert worden gegeven door de bekende bariton Ernst Daniel Smid en zijn vaste pianist Rob Mennen. Een sfeervoller
entourage is er niet.
Er worden bekende en onbekende kerstliederen gezongen en op voorstel van Ernst Daniel Smid zal er ook gelegenheid zijn
voor samenzang. Er is toegezegd dat hij o.a. het Ave Maria zal zingen en het concert te besluiten met het samen zingen van
het Ere zij God.
Toegangskaarten kosten, ondanks de zeer hoge kosten, slechts € 10,- per persoon en u kunt reserveren via
evenementengrootekerk@gmail.com of alvast kopen bij het Informatiepunt, Nieuwstraat 2 te Maassluis. De openingstijden
zijn: maandag van 12.00 uur tot 16.00 uur; dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en zondag van 12.00-16.00 uur.
En zolang de voorraad strekt op de avond van het concert. Maar om teleurstelling te voorkomen is het raadzaam van tevoren
kaarten te kopen. Want VOL= VOL

Kerstappèl 24 december 2017 aanvang 19.00 uur.
In de avonddienst van 24 december 2017 is er het jaarlijkse Kerstappèl. Dit jaar op zondag dus. Ds. Tanghé zal tijdens dit
Kerstappèl de meditatie verzorgen. Het thema is: “Drie wegen naar Bethlehem. Een boodschap vol van licht in een misschien
donkere tijd, een boodschap vol van vreugde, blijdschap in een misschien verdrietige tijd. Een boodschap vol met wat u nodig
hebt, wie u ook bent, wat u ook bent en hoe u ook bent. Voor deze appèldienst is er een prachtige muzikale invulling. Het
zeer bekende Oekraïens Vocaal Ensemble ORPHEUS wilde graag optreden in de Groote Kerk van Maassluis, bij een dienst
ter gelegenheid van het Kerstfeest. Acht mannen die meestal a capella zingen, met een uitgebreid en schitterend repertoire.
Deze tijd voor Kerst zijn zij op tournee in Nederland. Deze avond was nog niet bezet en op hun verzoek via Arjan
Breukhoven om medewerking te mogen verlenen was al snel beslist! Daarnaast wordt medewerking verleend door Henk Jan
Drost met de trompet, Gerlinda van den Berg met de panfluit en Arjan Breukhoven aan het orgel. Zij verzorgen de muzikale
begeleiding, ook van de samenzang. Hiervoor heeft Arjan Breukhoven een aantal prachtige bewerkingen geschreven. Een
Kerstappèl in Woord en muziek, waar u beslist bij moet zijn! Van harte welkom.
Gerrit van den Dool.
Diaconiecollecten
De rondgangcollecte is voor de algemene middelen. De collecte tijdens het Heilig Avondmaal is voor het jaardoel: Christenen
voor Israël; Voedselpakketten voor arme Joodse gezinnen in Oekraïne. Deze gaan naar de Joodse gemeenschap in Chernovtsy
vlakbij de Roemeense grens. Er worden Joden bezocht in Lvov en omgeving en daarna gaat men naar het oosten naar de
plaatsen Kharkov, Dnepropetrovsk, Zaporozhe en Mariupol, om vooral Joodse vluchtelingen te ontmoeten. Bij terugkeer
heeft er een afspraak plaats met de groothandel in voedingswaren om een nieuwe lading voedingsproducten te bestellen
waaruit we 2.000 voedselpakketten willen inpakken en uitdelen. Soms krijgt men de vraag: helpen jullie alleen maar de Joden
met voedselpakketten? Eerlijk zegt men dan ja want er zijn tal van andere organisaties die op allerlei manieren de Oekraïners
helpen. Het uitdelen van de voedselpakketten gaat samen met het delen van Gods woord waar zo duidelijk en honderden
malen gesproken wordt over de terugkeer, zoals in Jeremia 31 vers 10 tot 14. Steun deze voedselpakkettenactie. Een
voedselpakket kost slechts € 10,-. U maakt een arm gezin in de Oekraïne hier enorm blij mee en geeft Christenen voor Israel
de gelegenheid om hen te vertellen over Gods beloften om terug te keren naar het beloofde land en onze diensten aan te
bieden bij de voorbereidingen voor dit project.
Inzamelingsactie voedselbank
Vandaag en volgende week zondag 10 december is er voor en na de dienst mogelijkheid om goede bruikbare spullen in te
leveren. De bestemming is de voedselbank. In verband met de komende feestdagen is het noodzakelijk dat veel gezinnen die
van de voedselbank afhankelijk zijn, toch fijne dagen kunnen hebben. De groep mensen die zich tot de voedselbank moet
wenden is de laatste tijd helaas gelijk blijven. Vluchtelingen, die soms heel kort of juist al langere tijd in Nederland wonen,
maar niet aan het werk komen. Ouderen met een gering inkomen, chronisch zieken, gezinnen geconfronteerd met een
ingrijpende gebeurtenis zoals een scheiding of overlijden, mensen die opeens geconfronteerd worden met een forse naheffing.
En al die mensen moeten eten, elke dag weer. De voedselbank probeert te helpen door elke week een boodschappenpakket
aan te bieden aan hen die daarvoor in aanmerking komen volgens landelijk vastgestelde regels. Maar juist vanwege de
komende feestdagen mogen we deze groep mensen zeker niet vergeten. . Daarom is het van belang zoveel mogelijk goede
bruikbare spullen in te leveren. Namens de voedselbank en de mensen die er gebruik van maken hartelijk bedankt.
De wijkdiakenen
Senioren Kerstviering.
Op Woensdag 20 December D.V hopen wij de Kerstviering te houden met aansluitend een broodmaaltijd. Een middag met
veel zang, meditatie, gedichten en een vrij verhaal. In dit alles staat het kerstevangelie centraal.
U kunt zich opgeven bij Mattie Boudesteijn tel. 5919601 of Nel van Baalen, tel. 5917643
Aanvang 14.30 tot 18.00uur. Voor vervoer kan gezorgd worden.Hartelijk Welkom.
De Schans
In september ontvangen de opbrengst oud papier, groot € 378, aan donaties € 70,34 en een gift van € 100 waarvoor dank.
Cor Grinwis
Collecten 26/11: Diaconie, Havenproject: € 348,50
Kerk: € 315,21
Wijkkas: € 337,40
Diensten Zondag 10 december: 10.00 uur: ds. J.F. Tanghé, 19.00 uur: ds.H.J.P. de Pater, Nieuwegein
Kinderoppas 10 december: Nel Labee

==================================================================================
Psalm 130:2 (morgendienst)
Psalm 130:4 (avonddienst)
2 Zo Gij in 't recht wilt treden,
4 Hoopt op den HEER, gij vromen;
O HEER, en gadeslaan
Is Israël in nood,
Onz' ongerechtigheden,
Er zal verlossing komen;
Ach, wie zal dan bestaan?
Zijn goedheid is zeer groot.
Maar neen, daar is vergeving
Hij maakt, op hun gebeden,
Altijd bij U geweest;
Gans Israël eens vrij
Dies wordt Gij, HEER, met beving,
Van ongerechtigheden;
Recht kinderlijk gevreesd.
Zo doe Hij ook aan mij.

