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 10 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
Vandaag is de tweede Adventszondag. In de morgendienst hoop ik voor te gaan met een preek over Zacharias en Elisabeth uit
Lucas 1. In de avonddienst gaat ds.H.J.P. de Pater uit Nieuwegein voor. We zien uit naar een gezegende zondag, waarin we
gesterkt en bemoedigd mogen worden door het Woord van onze God. Bidden we daar ook om.
Agenda
Maandag 10 december 19.00 uur en 20.00 uur: Catechisaties in De Schans.
Woensdag 13 december 10.00 uur: Woensdagmorgenbijbelkring in De Schans.
Catechisaties
Maandag 11 december is de laatste catechisatieavond van dit jaar. Fijn, dat jullie er zo trouw zijn. We beginnen weer op
maandag 15 januari in het nieuwe jaar 2018.
Woensdagmorgenbijbelkring
Op woensdag 13 december komen we als kring weer bij elkaar om de laatste Bijbelstudie van het boek Esther met elkaar te
bespreken. Ik hoop dat u er allemaal weer bij kunt zijn en ik zie er naar uit u weer te zien en te ontmoeten. We beginnen om
10.00 uur en eindigen om 11.30 uur. Nieuwe gezichten zijn altijd welkom.
Zieken
Op dit moment is er niets nieuws te melden van het ziekenfront. Denkt u ook eens aan al die gemeenteleden, die zijn
opgenomen in een verzorgings- of verpleegtehuis in Maassluis of elders? Stuur hen eens een kaartje, de lijst met namen staat
in deze Zondagsbrief. Juist de decembermaand is voor vele ouderen een moeilijke maand, omdat ze dan minder bezoek
krijgen! Wilt u alle zieken en ouderen blijvend in uw voorbede gedenken?
Uit de pastorie
Een hartelijke groet van ons beiden,
J.F.Tanghé
Bloemen
Zondag 3 december 2017 gingen de bloemen als groet en bemoediging van ons allen naar de heer en mevrouw Lucardie,
Richard Hollaan 103 en de heer en mevrouw Spruijt, P.C.Hooftlaan 96.
Giften
Ouderling den Heijer ontving € 50 voor de wijkkas van de Fam. de Z. Dhr. B. Mateovics ontving € 15 van dhr. v.d.L. voor
de Kerk.Hartelijk dank
Diaconiecollecten
Vandaag is de rondgangcollecte voor Missionair Werk Binnenland in Drachten.
Yours, pioniersplek in Drachten, wil een plek zijn voor tieners en hun ouders. Omdat tieners vaak moeilijk te bereiken zijn, is
men in Drachten begonnen met activiteiten voor ouders van tieners. Zij worden uitgedaagd om samen met andere ouders de
Bijbel in één jaar tijd te lezen. De groep die ontstond, komt nu ook regelmatig samen in een café voor inhoudelijke en
gezellige bijeenkomsten. Sinds september 2017 werkt het pioniersteam samen met vier locaties van middelbare scholen om
met nieuwe tieners in contact te komen. Om samen met hen na te denken over de Bijbel, bidden, leerling zijn van Jezus en
een community vormen. Doel is dat tieners zelf actief worden! De Protestantse Kerk stimuleert en ondersteunt
pioniersplekken zoals Yours! De uitgangscollecte is voor plaatselijke ondersteuning.
De wijkdiakenen
Wij zijn op zoek naar u!
De HVD is op zoek naar gemeenteleden die ouderen van 80 jaar en ouder willen bezoeken.
De groep medewerkers wordt ook ouder, en dus zijn we op zoek naar versterking.
Voor meer informatie, of aanmelden, kunt u mij bellen of mailen.
De Groote Kerk, dat zijn we met, en voor elkaar. Doet u mee?
Hartelijk dank,
Simone Schaap 06-12451809 of simoneschaap@hetnet.nl
Gemeenteleden wijkgemeente Groote Kerk in verpleeghuizen etc.
Zonnehuis, Dillenburgsingel 5, 3136 EA Vlaardingen
Mevrouw P.Bravenboer afdeling Mercurius kamer 22; de heer G.H.Smith (Dennendal 99) afd.rev.1 kamer 20; de heer
H.Smith, afdeling pollux kamer 7707 (Merellaan 965) en de heer A.de Bruijn, afd.rev. 2 kamer 25 (Tooroplaan 62)
Uitzicht, Churchillsingel 483, 3137 XB Vlaardingen
Mevrouw M.van ’t Wout-van der Linden kamer 522.
Driemaashave, Stadsmolen 101, 3146 CT Maassluis
Mevrouw W.van Dijk-Sperling Markplein Marktlaan 4; de heer W.Ketting Koningsplein Hof nr.8 en mevrouw G.K.de
Roode Koningsplein Koningslaan 1

Marnix Revalidatiecentrum, Marnixlaan 5, 3132 PL Vlaardingen
Mevrouw C.M.Zuur-Vellekoop, geriatrische afd.2 kamer 1.13 (Sparrendal 602)
Careyn Centrum voor kleinschalig wonen, De Vloot ,Maassluis
Mevrouw L.van Sprang-Wijnhorst De Vloot 64/K2B7 3144PC; de heer J.W.Wicherts De Vloot 64KSWNoordvliet 1B3
3144PC; mevrouw M.Hanemaaijer-Verboom De Vloot 76 3144PD; de heer J.H.Baanvinger De Vloot 81 3144PD; mevrouw
D.Troost-van Es De Vloot 84 3144PD; en mevrouw J.P.Verkerk- Varekamp De Vloot 97 3144PD.
De Tweemaster, Vondelpark 2, 3141 CJ Maassluis
De heer A.de Boode, Vondelpark 2/7; mevrouw P.Broos-de Zeeuw, Vondelpark 2/136; de heer C.Verburgh, Vondelpark
2/139; mevrouw J.Lokker-Krijger, Vondelpark 2/238; mevrouw J.Warnaar-Westein, Vondelpark 2/323; mevrouw
J.B.Bergwerff-van der Vis, Vondelpark 2/325; mevrouw J.Degeling-Wiedmann, Vondelpark 2/331; mevrouw S.A.de Grootvan der Kaaden, Vondelpark 2/338 en mevrouw A.Hoogenraad-Kwetters, Vondelpark 2/432.
WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN!
In deze decembermaand zijn deze mensen heel erg eenzaam en is het ook vaak een moeilijke maand. Laten we daarom aan
hen denken door een kaartje te sturen of een bezoekje te brengen.
Kerstappèl 24 december 2017 aanvang 19.00 uur.
In de avonddienst van 24 december 2017 is er het jaarlijkse Kerstappèl. Ds. Tanghé zal tijdens dit Kerstappèl de meditatie
verzorgen. Het thema is: “Drie wegen naar Bethlehem. Een boodschap vol van licht in een 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. Acht mannen die meestal a capella zingen, met een uitgebreid en schitterend repertoire. Daarnaast
wordt medewerking verleend door Henk Jan Drost, trompet, Gerlinda van den Berg, panfluit en Arjan Breukhoven, orgel. Zij
verzorgen de muzikale begeleiding, ook van de samenzang. Een Kerstappèl in Woord en muziek, waar u beslist bij moet zijn!
Van harte welkom. Gerrit van den Dool.
Kerstviering bijzondere catechesegroep
Op zondag 24 december houdt de bijzondere catechesegroep haar kerstviering. De dienst begint om 15.30 uur in de
Immanuelkerk. Ds. Chris Schreuder is de voorganger. U wordt van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen.
Kerstfeest is een feest van vrede, maar in deze viering wordt er ook ruzie gemaakt. En of dat weer goed komt…. Kom kijken
en vier het feest van de vrede met ons mee. Gerard de Waardt bespeelt het orgel. De muziekgroep van de Bijzondere
catechesegroep speelt natuurlijk ook weer mee.
Namens de bijzondere catechesegroep, Henrike Heijboer
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.
Oproep bloemendienst
Beste gemeenteleden
We weten niet beter: tijdens de afkondigingen worden de namen genoemd van twee gemeenteleden waar de bloemengroet die
zondag bezorgd zullen worden. Belangrijk die groet, niet zozeer het boeket op zich maar het gevoel van de ontvanger(s) : er
wordt aan mijn gedacht – mijn naam is genoemd. Kortom, de bloemengroet is een niet te onderschatten aspect van het
‘omzien naar elkaar’
Vele jaren was de opbrengst van de bloemenvaas naast de uitgang kostendekkend. Ook al omdat er absoluut geen geld over
de balk wordt gesmeten. Integendeel, sommige vrijwilligsters rijden zelfs naar Maasdijk of Gravenzande om (voordelig) bij
telers de bloemen te kopen..... Echter, de bloemenvaas (op tafel naast de uitgang dus) staat sommige zondagen helaas bijna
‘droog’ de afgelopen maanden. U begrijpt nu misschien al wat we aan u, als meelevende gemeente, willen vragen: graag een
bijdrage voor dit belangrijke stukje gemeentewerk. Gemiddeld wordt er € 20,- per week uitgegeven. Ook een deel van de
aankleding van de kerk tijdens de kerstdagen wordt trouwens uit de opbrengst van ‘de vaas’ bekostigd.
Bij voorbaat vriendelijk bedankt voor uw begrip en bijdrage!
De medewerksters van de bloemendienst.
OPA – de Schans.
Op woensdag 13 december a.s. vindt er, voor laatste keer dit jaar, weer een Oud Papier Actie plaats voor gebouw De Schans.
Enthousiaste vrijwilligers van wijkgemeente GROOTE KERK zullen tussen 18.15u. en 20.30u. weer een ronde maken door
de gehele wijk Steendijkpolder om zo veel mogelijk oud papier en karton in te zamelen. Graag uw papier en karton om
uiterlijk 18.15u. buiten zetten. Ook kunt u het op die dag bij De Schans inleveren.
Overigens: deze actie loopt nu vier jaar. De start was in november 2013.
Vorige maand is het totaal gewicht over die periode de 300.000 kg. gepasseerd !
Allen die hieraan een bijdrage hebben geleverd: Hartelijk Dank! Henk van der Heijden.
De collecten
GK 3/12:Diaconie, alg. mid € 192,55
Kerk € 194,00 HA, Christenen voor Israël € 502,95
De Vliet 29 /11:HA € 54,75
Diensten 17 december: 10.00 uur: ds. G.van Velzen, De Lier 19.00 uur: driewijkendienst in de Groote Kerk.
Kinderoppas 17 december: Emma Groenendijk

