ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Groote Kerk
Predikant; ds.J.F.Tanghé, 0107619068 j.tanghe@telfort.nl.
Afkondigingen voor zondag: H.van der Heijden, Beukmolen 2, 3146 CE Maassluis, telefoon 0105920360 of
henk.vanderheijden@gmail.com 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 31 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 komt ds.F.J. van Harten uit Scheveningen naar Maassluis. Hij is een bekende gastvoorganger in ons
midden. De avonddienst, de laatste dienst van het jaar, sta ik als uw wijkpredikant op het preekrooster.
de dienst op Oudejaarsavond begint om 19.00 uur.
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
Op 25 december 2017 gingen de bloemen als groet en bemoediging van ons allen naar de heer en mevrouw
Booister, Sparrendal 548 en mevrouw den Broeder, Dr. Jan Schoutenlaan 122.
Giften
De fam. Wakker ontving € 10 van mevr. W. voor de bloemendienst. Hartelijk dank
Diaconiecollecte
De algemene middelen is vandaag het doel voor de rondgangcollecte. Deze collecte is bestemd voor het fonds van
waaruit de diaconale kosten worden gefinancierd.
Huwelijksjubilea en verjaardagen 80 jaar en ouder januari 2018
Huwelijksjubilea
14 januari 25 jaar getrouwd de heer en mevrouw Kap-den Outer, G.A.Brederolaan 14ZW, 3141TD; 22 januari 50
jaar getrouwd de heer en mevrouw van Woerskens-Gravesteijn, Olmendal 144, 3142AL.
Verjaardagen 80 jaar en ouder
2 januari de heer P.de Jong, Van Beethovenlaan 547, 3144AN; 3 januari de heer H.J.van der Meer, Vondellaan
5b, 3141TM; 5 januari mevrouw M.van ’t Wout-van der Linden, Churchillsingel 483, Uitzicht kamer 522, 3137
XB Vlaardingen; 6 januari de heer P.Roelse, Schubertlaan 228, 3144BJ; 8 januari de heer G.van ’t Wout,
Noorddijk 41, 3142EB en mevrouw T.G.Bot-van der Poel, Zuidvliet 80, 3141AP; 9 januari mevrouw G.A.MallieSteenbakker, Elzendal 34, 3142LD; 12 januari de heer W.Kap, G.A.Brederolaan 14ZW, 3141TD; 13 januari de
heer B.W.Spruijt, P.C.Hooftlaan 96, 3141AH; 14 januari mevrouw C.M.Zuur-Vellekoop, Sparrendal 602, 3142LS
(tijdelijk Marnix Vlaardingen geriatrische afd.2 kamer 1.13); 18 januari mevrouw A.C.van der Bent-Pijl,
Seringenstraat 73, 3142NR;
21 januari de heer A.Visser, Maasweg 53, 3144DA; 24 januari mevrouw J.P.van Noort-van Putten, Talmastraat
50, 3144CV; 25 januari mevrouw A.Hoogenraad-Kwetters, Vondelpark 2/432, 3141CJ; 27 januari mevrouw
J.Quak-Parre, Neuhuyslaan 19, 3141KM en de heer W.Verwijs, P.C.Hooftlaan 106, 3141AH en 28 januari
mevrouw G.A.van Hoeven-Oosterlee, Poldermolen 24, 3146SH.
Voor alle data geldt D.V. en wijzigingen voorbehouden.
Wijkgemeente Groote Kerk feliciteert u met deze dag en wenst u een goed nieuw levensjaar toe.
Kerstmiddag senioren
Op 20 december 2017 was de jaarlijkse kerstmiddag voor senioren in gebouw de Schans. Ongeveer 70 mensen
bezochten deze bijeenkomst. Er was muziek, gedichten, samenzang, een meditatie en een kerstverhaal.
Aansluitend werd een broodmaaltijd gehouden. Er werd een collecte gehouden voor de onkosten. De opbrengst
was € 325,- en was bestemd als dekking voor de onkosten.
De ouderencommissie en andere vrijwilligers bedankt voor de vlekkeloze organisatie.
De wijkdiakenen

Collecten
zondag 24/12
morgendienst
Diaconie, Soedanese vrouwen € 183,31
Kerk
€ 173,80
kerk, uitgang
€ 161,85
kerstappèl
Diaconie/Kerk
€ 511,72
Onkosten
€ 644,60
1e Kerstdag, 25/12
Diaconie, kinderen in de knel
Kerk
Wijkkas

€ 330,58
€ 317,01
€ 289,77

Diensten 7 januari
10.00 uur: ds. J.F. Tanghé,
19.00 uur: ds. J.M. van Wijk, Sliedrecht
Kinderoppas 7 januari
Nel Vogel

Psalm 17
3 Ik zet mijn treden in Uw spoor,
Opdat mijn voet niet uit zou glijden;
Wil mij voor struikelen bevrijden,
En ga mij met Uw heillicht voor.
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,
Omdat G', o God, mij altoos redt,
Ai, luister dan naar mijn gebed,
En neig Uw oren tot mijn klachten.

4 Maak Uwe weldaân wonderbaar,
Gij, die Uw kind'ren wilt behoeden
Voor 's vijands macht en vrees'lijk woeden,
En hen beschermt in 't grootst gevaar.
Wil mij Uw bijstand niet onttrekken;
Uw zorg bewaak' mij van omhoog;
Bewaar m' als d' appel van het oog;
Wil mij met Uwe vleuglen dekken.

