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
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Zondag 24 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
Vanmorgen gaat ds.J.Snaterse uit Vlaardingen voor. Hij moet in deze weken een beroep naar Hoogeveen overwegen en daar
wensen we hem Gods zegen bij. In de avonddienst wordt de jaarlijkse Kerstappeldienst gehouden. In deze dienst hoop ik de
meditatie te kunnen verzorgen. Ook de Kerstdienst op Eerste Kerstdag hoop ik te kunnen voorgaan.
Zowel de dienst van vanavond als de dienst op Oudejaarsavond begint om 19.00 uur.
Zieken
Kees van Bloois, Weverskade 68, 3147 PA, is vrijdag 15 december weer vanuit het ziekenhuis thuis gekomen.De dosis
medicijnen (antibiotica en prednison) is aangepast en hierdoor zouden de problemen minder moeten worden. De heer
Booster, Dennendal 68, 3142 AC, heeft vorige week dinsdag de 3 e chemokuur gehad. De vierde staat genoteerd voor 2
januari 2018. Mevr. van Bemmel, A.Brouwerstraat 102, 3141 JC, was vorige week zondag weer in de kerk na problemen met
haar knie. In maart 2018 hoort zij of zij een nieuwe knie krijgt. Mevr. C.A.van Es, Constantijn Huygensstraat 8, 3141 TA, is
na een val in het ziekenhuis opgenomen en daarna overgeplaatst naar het Marnixcetrum te Vlaardingen, afdeling CPH kamer
3. Mevr. E.Linschoten-van Dijk, is verhuisd van Ververij 101 naar De Vloot 74, 3144PC. Een goede tijd gewenst in uw
nieuwe woning. Henk Verveen, Staverenhoeve 32, 3137 GN Vlaardingen, zal waarschijnlijk in januari 2018 een zware
operatie moeten ondergaan. Het is te hopen dat de problemen daarna opgelost zijn. Yvonne Bokhorst, Mimosastraat 70, 3142
NH knapt langzaam weer op en haar man Koen moet het nog rustig aan doen. Mevr. Vos, Seringenstraat 97, 3142 NR heeft
een oproep gekregen om 15 januari 2018 naar het pijncentrum te komen voor een verder plan van aanpak voor haar rugpijn.
Alle zieken en zij die in een verpleeg- of verzorgingstehuis zijn opgenomen bevelen wij in uw voorbede aan, juist in deze tijd
van het jaar. Deze periode is voor hen vaak extra moeilijk.
Uit de pastorie
De afgelopen week heb ik veel pijn gehad in mijn rug, die uitstraalde naar mijn been en voet, deels ook als reactie op de
behandelingen van de fysiotherapeut. Met pijnstillers hoop ik de pijn zover terug te kunnen dringen, dat ik de diensten op
Kerstavond, Eerste Kerstdag en Oudjaarsavond toch kan vervullen. Alle andere diensten waarin ik moest voorgaan heb ik
afgezegd en al mijn andere werkzaamheden in de wijkgemeente kan ik helaas voorlopig niet vervullen. Minimaal vier en
meestal zes weken duurt het voordat dit soort klachten gaan afnemen, was de boodschap van de huisarts en de fysiotherapeut.
Wel ben ik nog in afwachting van een oproep voor een MRI scan om de oorzaak te vinden of andere dingen uit te sluiten.
Maar we gaan naar Kerst en Oud en Nieuw, dus het zal wel nieuwjaar zijn voordat ik daar voor in het Vlietland terecht kan.
Ik dank u mede namens Lenie hartelijk voor alle goede wensen, die u ons liet toekomen. Hartelijk dank ook voor uw
meeleven. Samen wensen wij u en jou gezegende Kerstdagen toe, een goede jaarwisseling en een gezegend, gezond en
voorspoedig 2018. Met hartelijke groet,
J.F.Tanghé
Afkondigingen
Per 1 januari 2018 kunt u afkondigingen alleen sturen naar de scriba van de kerkenraad, de heer H.van der Heijden,
Beukmolen 2, 3146 CE Maassluis, tel. 5920360 of henk.vanderheijden@gmail.com Uiterlijk tot zaterdagmiddag 12.00 uur.
Bloemen
Zondag 17 december 2017 gingen de bloemen als groet en bemoediging van ons allen naar de heer van der Vlist, Sparrendal
300 en mevrouw Zomer, Seringenstraat 89.
Giften
De HVD ontving € 25 van mevr. B. voor de voedselbank. De fam. Wakker ontving € 10 van de fam. B. voor de kerstgroet
van de wijkdiaconie. Mevr. Verdijk ontving € 10,= van Mevr. v. S. voor de bloemendienst. Hartelijk dank.
Wijkkas: De wijkkasbus werd geleegd en bevatte € 201,20
Diaconiecollecte
Vandaag is de rondgangcollecte bestemd voor een project van het werelddiaconaat: zaaigoed en bijenkorf voor ZuidSoedanese vrouwen. In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurend geweld, en onder discriminatie en
armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien te voeden en te kleden. Zij doen dit vooral met
kleinschalige landbouwactiviteiten. Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program) ondersteunt de meest
kwetsbare vrouwen met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen verhogen. Komend jaar wil ERP ook
100 vrouwen trainen in het houden van bijen en in het verwerken, verpakken en verkopen van honing. De vrouwen krijgen
een eigen bijenkorf. De honing levert deze vrouwen een broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op. De ambitie van
ERP is om de armoede van deze 100 vrouwen met 80% terug te dringen. Geef daarom voor dit mooie project.
Morgen (1e Kerstdag) is de rondgangcollecte voor kinderen in de knel. Op de vlucht met kerst, een schrikbeeld, maar voor
meer dan vier miljoen Syriërs een feit. Zij ontvluchten hun thuisland om elders een veilig heenkomen te zoeken. De helft van
hen is kind. Bijzondere aandacht vragen de Syrische kinderen in Libanon, Griekenland en Nederland. Samen met lokale
kerken en organisaties kunnen we hen hoop bieden in deze tijden van angst en onzekerheid. Zo helpen kerken in Libanon met
traumaverwerking. Op het Griekse eiland Lesbos volgen vluchtelingenkinderen Engelse les en computertraining. In Syrië
bieden kerken onderwijs aan kinderen die door hun vlucht een leerachterstand opliepen. In Nederland verzorgt Stichting

Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen in asielzoekerscentra, om even aan dagelijkse zorgen te kunnen ontsnappen.
We hopen dat u met deze Kerstdagen aan hen wilt denken door een gift in de collectezak te doen.
De wijkdiakenen
Heilig Avondmaalcollecten en jaardoel 2018
De opbrengst van de collecten tijdens het Heilig Avondmaal is dit jaar € 2.376,06. Het jaardoel 2017 was Christenen voor
Israël, met de volgende thema’s: Breng de Joden thuis; goed onderwijs over Israël; voedselhulp arme gezinnen Israël; Aleh en
voedselpakketten joodse gezinnen in de Oekraïne. De wijkdiaconie wil u allen hartelijk bedanken voor uw bijdragen.
In 2018 is het jaardoel: Stichting Schuilplaats te Veenendaal. Dit is een landelijke, interkerkelijke hulpverleningsorganisatie.
De christelijke hulpverlening is gericht op de behandeling van problemen in de relationele of psychische sfeer en op
verwerkingsproblematiek zoals rouw en incest. Stichting Schuilplaats streeft hierbij naar samenwerking met andere
christelijke hulpverleningsorganisaties zoals: Stichting Eleos; Stichting de Vluchtheuvel en HDS. De Stichting Schuilplaats
heeft als grondslag de Bijbel, de Heilige Schrift, die zij erkent als het onfeilbare woord van God. Ook aanvaardt zij de Drie
Formulieren van Enigheid. Het doel van de stichting is het verlenen van christelijke hulp aan mensen die in psychosociale
nood verkeren. Daarnaast heeft zij een consultatiefunctie voor predikanten, ouderlingen en diakenen. Hulpverlening moet
concreet en praktisch zijn. Daar spannen de Schuilplaatsmedewerkers zich voor in. De meerwaarde om dit werk te doen ligt
in de christelijke identiteit. In dat licht is de hulpverlening van een andere orde dan bij andere hulpverleningsorganisaties.
Wij hopen dat u ook in 2018 uw bijdrage voor dit belangrijke werk tijdens de Heilig Avondmaalsvieringen mag blijven
geven. Namens de Schuilplaats alvast bedankt.
De wijkdiakenen
Kerstappèl 24 december 2017 aanvang 19.00 uur.
In de dienst van vanavond is er het jaarlijkse Kerstappèl. Ds. Tanghé zal tijdens dit Kerstappèl de meditatie verzorgen. Het
thema is: “Drie wegen naar Bethlehem. Deze appèldienst heeft een prachtige muzikale invulling. Het zeer bekende Oekraïens
Vocaal Ensemble ORPHEUS. Acht mannen die meestal a capella zingen. 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
Vanmiddag houdt de bijzondere catechesegroep haar kerstviering. De dienst begint om 15.30 uur in de Immanuelkerk. Ds.
Chris Schreuder is de voorganger. Gerard de Waardt bespeelt het orgel. De muziekgroep van de Bijzondere catechesegroep
speelt natuurlijk ook weer mee. Namens de bijzondere catechesegroep, Henrike Heijboer
De Schans
In de maand november ontvangen aan oud papier € 452,40, aan donaties € 25,34 en een gift van € 50 . Allen dank hiervoor!
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
Stof in de kerk
Het kan zijn dat u de komende weken in de Grote Kerk hier en daar stof ziet. Vanaf 13 december 2017 zijn er
werkzaamheden aan de muren in de toren, die tot ± half januari 2018 zullen duren. We proberen echter de overlast zoveel
mogelijk te beperken, maar mocht u toch wat zien dan vragen we hiervoor uw begrip.
Niek van Namen, koster Groote Kerk
Collecten 17 december
morgendienst Diaconie, Oikocredit € 187,00
Kerk € 192,10 Kerk, uitgang € 165,50
3-wijkendienst Diaconie, Oikocredit € 194,87
Kerk € 155,70
Komende diensten
Maandag 25 december, 1e Kerstdag 10.00 uur: ds. J.F. Tanghé,
Zondag 31 december, oudejaarsdag 10.00 uur: ds. F.J. van Harten, Scheveningen 19.00 uur: ds. J.F. Tanghé
Kinderoppas 31 december: Wendy vd Zwan
=======================================================================================
Psalm 98:3 en 4
3 Doet bij uw harp de psalmen horen;
4 Laat al de stromen vrolijk zingen,
Uw juichstem geev' den HEERE dank;
De handen klappen naar omhoog;
Laat klinken, door uw tempelkoren,
't Gebergte vol van vreugde springen
Trompetten en bazuingeklank;
En hupp'len voor des HEEREN oog:
Dat 's HEEREN huis van vreugde druise
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,
Voor Isrels grote Opperheer;
De wereld in gerechtigheid;
De zee met hare volheid bruise,
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
De ganse wereld geev' Hem eer.
Wordt in rechtmatigheid geleid.

