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 14 januari
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
Zondagmorgen 14 januari komt ds.L. den Breejen uit Delft naar Maassluis en in de avonddienst is proponent
J.A.Hoogesteger uit Ouderkerk aan de IJssel uw voorganger. Gezegende diensten gewenst.
Zieken
We leven mee met Henk Verveen, Staverenhoeve 32, 3137 GN te Vlaardingen, die op 18 januari in het Vlietland
een gecompliceerde buikoperatie ondergaat en met Jaap Koen, Willem Pijperplein 3, 3144 BM, die op 15 januari
een heupoperatie moet ondergaan. Piet Vroon, Rontgendreef 16, 3146 BN, werd kort na zijn verjaardag op 6
januari opgenomen in Delft met blaasklachten. Gelukkig is hij inmiddels weer thuis. Krien Vos, Seringenstraat 97,
3142 NR kreeg goede berichten bij controle. Bloedwaarden waren goed en de PSA was gelijk. In maart is de
volgende controle. Zijn vrouw moet op 15 januari naar het pijncentrum en hoopt dat er een oplossing is voor haar
klachten. Onze gastleden de heer en mevrouw Bot, Kon.Julianaweg 21, 3155 XB Maasland, zijn al een tijd niet in
de diensten geweest. Mevrouw Bot is aan haar rug geopereerd en heeft daardoor nog problemen met zitten en ook
is zij aan haar ogen geholpen. Over enige tijd hopen zij toch de diensten weer te kunnen bezoeken. Gedenken wij
onze zieken in onze gebeden?
Agenda
Maandag 15 januari 19.00 en 20.00 uur: Catechisatie in De Schans
Dinsdag 16 januari 20.00 uur: Algemene Kerkenraad in de Immanuëlkerk
Woensdag 17 januari 14.30 uur: Seniorenmiddag in De Schans
Consternatie
Groot was de consternatie toen na de repetitie van het gelegenheidskoor afgelopen zondag in de Schans de
autosleutels van drie mensen gestolen bleken te zijn uit hun jaszak. Bovendien was de auto van Mattie
Boudesteijn-Boone ontvreemd. En de volgende nacht werd de auto van Gijs van Eijsden nota bene bij zijn huis
gestolen. Gelukkig heeft de politie beide auto’s weer gevonden en hopelijk de dieven gegrepen. De les is: geen
sleutels achterlaten in je jas of andere dingen van waarde. Niet in de Schans en ook niet in de kerk! En ook geen
kentekenbewijs, rijbewijs of andere belangrijke zaken in je auto laten liggen. Laten we attent zijn als er mensen in
de Schans of kerk komen, die we niet kennen, want helaas zijn er mensen, die er op uit zijn dingen te stelen.
Uit de pastorie
Hartelijk dank voor alle appjes, e-mails, telefoontjes en bezoekjes ter gelegenheid van mijn 64 e verjaardag op 9
januari jl. Dank voor alle genegenheid, die daaruit blijkt.
Een hartelijke groet van mijn vrouw en mij,
J.F.Tanghé
Bloemen
Zondag 7 januari gingen de bloemen als groet en bemoediging van ons allen naar mevrouw Mateovics – van
Kruiningen, Willem Landrélaan 18, en naar de heer W. van der Knaap, PC Hoofdlaan 41b.
Giften
Dhr. Schaap ontving van mevr. A. € 32 voor de HVD. Ouderling J. Pool ontving € 10 van de fam. B. voor de
kerk
Allen hartelijk dank.
Diaconiecollecten
De algemene middelen is vandaag het doel van de rondgangcollecte. Deze collecte is bestemd voor het fonds van
waaruit de diaconale kosten worden gefinancierd.
De uitgangscollecte is voor de Voedselbank Maassluis. Vanaf het moment dat de voedselbank startte in
Maassluis, ontvingen cliënten hun boodschappen in een tas of krat, die van tevoren was samengesteld en gevuld.
De vrijwilligers selecteerden in de ochtend de goederen en verdeelden deze voor een klein of groter huishouden.
Met het groeien van het aantal cliënten en de ervaring opgedaan in het verleden is er gekeken of een andere
manier van uitdelen ook mogelijk zou zijn. Niet alleen om logistiek voordeel te behalen en de vrijwilligers minder
te belasten, maar juist ook om de cliënten meer keuze te geven in de producten die in hun pakket terecht komen.
Na wat brainstormen en uitproberen is dat gelukt. Hiervoor waren wel enkele aanpassingen nodig in het

uitdeelpunt. Ook waren andere, extra materialen en transportmiddelen nodig. Dankzij de hulp van diverse
sponsoren konden een handpallettruck, rolcontainers met beschermhoezen, een kast en dolly’s worden
aangeschaft. Sinds enkele weken kunnen cliënten zelf langs de producten lopen en met een boodschappenlijstje
kiezen wat ze mee naar huis nemen. Brood; vleeswaren; groente; fruit; houdbare producten en eventueel zuivel
vinden nu op deze manier hun weg naar de boodschappentassen. Om ook de doorstroom te verbeteren en te
voorkomen dat men (lang) buiten moet wachten wordt er nu gewerkt met verschillende tijdblokken. De reacties
zijn overwegend positief en ze zijn blij met alle hulp die deze verandering mogelijk heeft gemaakt.
Jammer genoeg stijgt het aantal cliënten nog steeds, maar gaat men bekijken wat de oorzaak is dat men bv. in de
schulden is geraakt en daardoor een beroep moet doen op de Voedselbank. Onderzoeken kosten geld.
De wijkdiakenen
Koffie ochtend HVD
Op maandag 15-1 is er vanaf 10:30u koffie drinken en afrekenen voor de HVD medewerkers.
U bent allen van harte welkom. Het adres is Stadsmolen 118.
Als u verhinderd bent, wilt u mij dan bellen of mailen? Tot maandag,
Hartelijke groet, Simone Schaap, 06-12451809
Seniorenmiddag
Op D.V Woensdag 17 Januari de eerste seniorenmiddag in 2018.
Met meditatie, zingen, tijd om elkaar te ontmoeten en te luisteren naar mw v.Oostveen, voordrachtskunstenares.
Wat zou het fijn zijn als de schans net zo vol was als met kerst,
hartelijk welkom aanvang 14.30.
Kerkbalans 2018:
Het landelijke inluidmoment van de actie is op 20 januari 2018 om 13.00 u. Burgemeester Haan zal de klokken in
werking stellen. Gospelkoor Happy Days en ons eigen gelegenheidskoor zullen optreden, Nelleke en Anne den
Broeder zingen een duet en de stadsdichter zal een gedicht op de actie voordragen. De “Amazing Stroopwafel
Wim Kerkhof zal van hun nieuwe CD het nummer Maassluis zingen. De Groote Kerk zal tussen 12.00 en 16.00 u.
ook open zijn voor bezichtiging. De lopers voor de actie kunnen die middag ook hun enveloppen afhalen. Wij
rekenen op een grote opkomst!
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Piet Vroon, secretaris.
Orgelpijpen
December heeft een mooie opbrengst in de orgelpijpen laten zien, mede dankzij het Kerstconcert bij kaarslicht: €
80,15. Bovendien nog twee giften, € 10 van fam.S en € 150 van dhr. vdW. Heel hartelijk dank voor uw
bijdragen!!
De orgelcommissie is nu bezig met de voorbereiding van het seizoen 2018. Het jaarprogrammaboekje wordt
voorbereid, advertenties worden gezocht om de kosten te drukken, programma’s worden gemaakt door de
organisten die spelen etc. Het uiterlijk zal geheel nieuw zijn. Dit jaar is de orgelcommissie namelijk een stichting
geworden die ook in staat is om fondsen te werven om de serie te organiseren. Tweede Paasdag 2 april zal het
eerste concert gegeven worden door André van Vliet. Verder spelen diverse bekende organisten. Het gele
overzicht van de concerten kunt u meenemen. Het ligt in de kerk.
Een hartelijke groet, Jaap Kroonenburg.
Collecten
5 januari Huwelijksdienst Jonathan Quik-Sera Vruggink: Albanië: € 205,35
7 januari: Diaconie, alg. mid € 334,75
Kerk € 301,77
Kerk, uitgang € 295,72
Diensten zondag 21 januari
10.00 uur: ds. J.F.Tanghé, Voorbereiding HA 19.00 uur: ds. C.H. Wesdorp, Zoetermeer
Kinderoppas 21 januari: Henriette van Santen de Hoog en Rianne Boogaard
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Psalm 105:3
Vraagt naar den HEER en Zijne sterkte,
Naar Hem, die al uw heil bewerkte;
Zoekt dagelijks Zijn aangezicht;
Gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht,
Aan Zijn doorluchte wonderdaân;
En wilt Zijn straffen gadeslaan.

