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 21 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
Zondag 21 januari hoop ik in de morgendienst van de Groote Kerk te kunnen voorgaan. In deze dienst bereiden
we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 28 januari. In principe is er de 28e gelegenheid
om in beide diensten Avondmaal te vieren, maar ik ontvang graag van tevoren bericht, zodat ik zeker weet, dat er
avondmaalsgangers zijn in de avonddienst. Er wordt Avondmaal gevierd al meldt zich maar één gemeentelid!
Vanavond is ds.C.H.Wesdorp uit Zoetermeer de voorganger. We zien uit naar gezegende diensten met elkaar.
Zieken
Henk Verveen, Staverenhoeve 32, 3137 GN te Vlaardingen, zou op 18 januari geopereerd worden maar zijn
operatie is uitgesteld. Jaap Koen, Willem Pijperplein 3, 3144 BM, ondergaat 15 januari een heupoperatie. Henk
van Oosten, het Hoge Licht 37, 3144 DN, moet op 18 januari een ingreep aan zijn hart ondergaan om de
onregelmatigheid van de hartslag zoveel mogelijk weg te nemen. Ook denken we aan Jan Borsboom, Merellaan
1283, 3145 GM, die ernstig ziek is. Ook leven we mee met hen die herstellende zijn van lange chemokuren, zoals
mw.Borsje-Terol, Richard Hollaan 85, 3144 BS. Er zouden nog veel meer namen te noemen zijn, maar die kent u
inmiddels wel. Dragen we onze zieken op in onze persoonlijke gebeden aan de grote Heelmeester, Jezus
Christus?
Inluiden Actie kerkbalans
Graag vraag ik uw aandacht voor het inluiden van de actie Kerkbalans in de Groote Kerk. Een uitermate
belangrijke actie voor het werk in de hele Protestantse Gemeente Maassluis en ook voor onze wijkgemeente. U
weet, dat ik bij leven en welzijn over anderhalf jaar mijn actieve loopbaan als predikant hoop te beëindigen door
met emeritaat te gaan en dat u dan in juli 2019 weer vacant wordt. Het is heel belangrijk dat u als wijkgemeente
laat zien aan uw vrijwillige bijdragen, dat u graag weer een nieuwe predikant wilt verwelkomen. Vorig jaar heeft
u fijn gereageerd en een aanmerkelijk hoger bedrag toegezegd. Maar het is niet voldoende voor een fulltime
predikant en daarom doe ik opnieuw een beroep op uw vrijgevigheid. Zaterdagmiddag 20 januari zijn er tal van
activiteiten en ik roep u en jou op langs te komen in de Groote Kerk. Een overzicht van de activiteiten kon u lezen
in de Kerkwijzer van deze week. Ook op deze manier kunnen we laten zien, dat we een levende gemeente zijn en
betrokken bij het geheel. Ik schrijf dit toch nog in deze Zondagsbrief omdat ik weet, dat veel mensen, deze brief al
voor de zondag digitaal lezen op de website, hopelijk nog voor de 20e.
Hier nog een keer het programma:
12.00 u. Kerk open, Beiaardier bespeelt carillon tot 12.30 u.
12.45 u. Welkomstwoord dhr. Karssen (voorzitter Alg. Kerkenraad)
12.50 u Korte toespraak burgemeester Haan
13.00 u. Inwerkingstelling klokken door de burgemeester
13.05 u. Dankwoord dhr. Noordam/uitnodiging voor de koffie
13.10 u. Koffie/thee met iets erbij
13.25 u. Gedicht Jaap van Oostrum
13.30 u. Optreden Gospelkoor Happy Days
14.00 u. Optreden Gelegenheidskoor Groote Kerk. Duet Nelleke en Anne den Broeder
14.30 u. Amazing Stroopwafel Wim Kerkhof zingt van hun nieuwe CD “Maassluis”
14.35 u. Mini orgelconcert Jaap Kroonenburg
16. 00 u. Afsluiting.
Van 12.00 u. tot 16.00 u zijn er rondleidingen door de kerk.
Agenda
Maandag 22 januari 19.00 en 20.00 uur: catechisatie in De Schans
Dinsdag 23 januari 20.00 uur: kerkenraad in de consistoriekamer
Uit de pastorie
Hartelijk dank voor alle felicitaties, bloemen, kaarten, e-mails en appjes ter gelegenheid van mijn 64e verjaardag
op 9 januari jl. Inmiddels ben ik blij, dat ik langzamerhand weer meer activiteiten kan oppakken, omdat ik minder
pijn heb. Maar het is heel wisselend. De ene dag gaat het beter dan de andere, maar ik boek nog steeds

vooruitgang en daar ben ik dankbaar voor. Zitten is nog steeds het lastigst en daarom heb ik tot nog toe de
vergaderingen laten schieten en het bezoekwerk ook. Toch hoop ik ook dat binnen afzienbare tijd weer te kunnen
oppakken. De situatie van mijn moeder is hetzelfde. Het gaat niet beter en niet slechter, maar ze is onveranderd
kwetsbaar en broos.
Een hartelijke groet van mijn vrouw en mij,
J.F.Tanghé
Bloemen
Zondag 14 januari gingen de bloemen als groet en bemoediging van ons allen naar dhr. P. Vroon, Röntgendreef
16 en naar ds. J.F. Tanghé, Kastanjedal 12.
Giften
Dhr. Schaap ontving van de fam.v.d.W. € 40 voor de HVD. Mevr. Vroon ontving van mw. NN € 5 voor de kerk
en € 5 voor de HVD.Hartelijk dank
Diaconiecollecten
Vandaag is de rondgangcollecte voor een project van P1027: medische zorg op Java.
Suratmi is één van de vrijwilligers in het gezondheidsprogramma van Stichting Sion. Ze woont bij haar man en
schoonouders. Zij is zelf christen, terwijl haar man en schoonouders moslim zijn. Suratmi is nu negen jaar
getrouwd, en al die tijd is het voor haar moeilijk geweest om als christen in een moslimfamilie te wonen. Sinds
het gezondheidsprogramma in haar dorp is gekomen, heeft zij zich beschikbaar gesteld als vrijwilliger. Intussen
heeft ze veel medische kennis opgedaan door trainingen die Sion organiseert voor de vrijwilligers. Mede door
deze kennis is ze in staat haar familie te helpen en advies te geven over allerlei lichamelijke klachten. Vooral haar
schoonouders hebben last van pijn in knieën en rug. Hiervoor gebruikten ze traditionele middeltjes waardoor ze
niet beter werden. Suratmi heeft hen door de arts van Sion laten onderzoeken, die hen andere medicijnen heeft
gegeven. Uiteindelijk ze met het gebruik van de traditionele middeltjes gestopt, op aanraden en advies van
Suratmi. Langzaam verbeterd de gezondheidstoestand van haar schoonouders en kunnen ze weer normaal
functioneren. Suratmi wordt nu zeer gewaardeerd door haar schoonfamilie, en het geeft haar meer zelfvertrouwen.
De wijkdiakenen
Bloemendienst Groote kerk,
Enkele weken geleden vroegen wij u / jullie aandacht voor de ‘schrale’ opbrengsten van de bloemenvaas de
afgelopen maanden. Waaruit, zoals u weet, de bloemengroet bekostigd wordt. Daar is heel spontaan en gul op
gereageerd. Zijn we u / jullie bijzonder dankbaar voor!
De totale opbrengst van het 4e kwartaal was namelijk niet minder dan € 320,35, waarvan € 219,10 na de oproep!
Aan giften werd in dit kwartaal ontvangen: van mevr. S € 10,- ; via Miep Terlouw van mevr. S € 5,- ; via Jan Pool
van dhr. W € 5,- ; via Phie Mostert van NN € 7,- ; via Joke Koen van dhr. v.d.V € 10,-.
Hartelijk dank voor uw bijdragen en giften. Medewerksters bloemendienst
Actie solidariteitskas
Wij sluiten deze actie af met het mooie eindbedrag van € 12.332,50. Alle gevers en geefsters hartelijk dank!
Dringend hulp gevraagd
Helaas heeft de recent benoemde penningmeester van ons college zich om persoonlijke redenen teruggetrokken.
Wij zijn nu dus weer dringend op zoek naar een 1e penningmeester (en een 2e die een klein deel van de taken van
de 1e penningmeester kan overnemen). Ook voor de kerkelijke (leden)administratie zoeken wij iemand. Wacht
alstublieft niet tot u wordt gevraagd maar meld u aan bij mij of per mail : cvk@pknmaassluis.nl
Piet Vroon, secretaris CvK.
Collecten 14anuari: Diaconie, alg. mid € 240,45
Kerk € 266,75
Diaconie, voedselbank € 331,40
Diensten zondag 28 januari 10.00 en 19.00 uur: ds. J.F. Tanghé, Viering Heilig Avondmaal
Kinderoppas 28 januari: Wendy vd Zwan
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psalm 130:1 en 2

1 Uit diepten van ellenden
Roep ik, met mond en hart,
Tot U, die heil kunt zenden;
O HEER, aanschouw mijn smart;
Wil naar mijn smeekstem horen;
Merk op mijn jammerklacht;
Verleen mij gunstig' oren,
Daar 'k in mijn druk versmacht.

2 Zo Gij in 't recht wilt treden,
O HEER, en gadeslaan
Onz' ongerechtigheden,
Ach, wie zal dan bestaan?
Maar neen, daar is vergeving
Altijd bij U geweest;
Dies wordt Gij, HEER, met beving,
Recht kinderlijk gevreesd.

