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 28 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 28 januari staat in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal. Ik hoop in beide diensten voor te gaan
en we lezen opnieuw Lucas 7:36-50. In de morgendienst staat het woord van de Here Jezus tot de vrouw in vers 48
centraal: “Uw zonden zijn u vergeven”. In de avonddienst de woorden uit vers 50: “Uw geloof heeft u behouden, ga
heen in vrede”. We zien uit naar gezegende diensten met elkaar.
Zieken
Henk Verveen, Staverenhoeve 32, 3137 GN te Vlaardingen, is op woensdag 24 januari in het Vlietland geopereerd aan
zijn buik. Jaap Koen, Willem Pijperplein 3, 3144 BM, is opgenomen in de Marnix, eerste etage kamer 22 , voor
revalidatie na zijn heupoperatie. Henk van Oosten, het Hoge Licht 37, 3144 DN, kwam vrijdag jl. thuis uit het Haga
ziekenhuis na de ingreep aan zijn hart. In de komende tijd moet blijken of de behandeling succesvol is geweest, maar
hij maakt het na de ingreep naar omstandigheden goed. Dhr.G.H.Boelaars, Merellaan 683, 3145 GB, berichtte dat hij
met spoed een open hartoperatie moet ondergaan en zijn vrouw krijgt op 21 februari een nieuwe heup. Heel spannend
dus voor hen samen. Gerrit van den Dool, Merellaan 1365, 3145 GM, is enige weken geleden aangereden op zijn motor
en heeft een serieuze beschadiging opgelopen aan zijn rechterknie en hem wacht een lange periode van revalidatie. Bij
Simone is een zeer ernstige auto-immuunziekte geconstateerd, die niet te genezen is en hele erge gevolgen kan hebben
voor haar gezondheid in de toekomst. Het is deze ziekte, die in combinatie met haar reuma al voor twee herseninfarcten
heeft gezorgd. Hoe zwaar is het niet om al zwaar gehandicapt te zijn door die infarcten en nu ook nog zo’n bericht te
krijgen, waardoor ze zeer vaak naar het ziekenhuis moet voor uiteenlopende onderzoeken. Maar ze getuigt van de
kracht, die ze put uit haar geloof. Voor zover ik weet verblijft mw.M.H.Solleveld-Maat, Wagnerstraat 6, 3144 KK nog
in het Vlietlandziekenhuis. Leven we biddend met hen en onze andere zieken mee?
Agenda
Maandag 29 januari 19.00 en 20.00 uur: catechisatie in De Schans
Donderdag 1 februari: 18.00 uur: Bijbelkring in de Schans
Bijbelkring
Zoals elke maand komen we bij elkaar op de eerste donderdag van de maand. We lezen verder in het Marcusevangelie
en dit keer is hoofdstuk 4 aan de beurt. Ik zal zelf voor erwtensoep zorgen. Laten jullie even weten per e-mail of je mee
eet? De Schans is open vanaf 18.00 uur en om 18.30 uur gaan we eten. Van 19.30 tot 21.00 uur houden we bijbelstudie.
Wie wil mee doen en zich wil aansluiten is van harte welkom.
Afscheid Wessel Dijkstra
47 jaar geleden kwam Wessel uit Oosternijkerk in Friesland, waar hij werd geboren, naar Maassluis om werk te zoeken.
Hij vond er ook zijn vrouw Bep, met wie hij bijna veertig jaar getrouwd is geweest, tot ze hem na een zwaar ziekbed
ontviel op 30 juli 2016. Na rijp beraad heeft Wessel besloten een andere weg in te slaan en een stuk dichter bij zijn
familie te gaan wonen. Een hele stap, één waar ook heel wat emoties aan vast zitten. Een huis in het Groningse
Sellingen stond hem aan en hij besloot het te kopen en terug te keren naar de rust en de ruimte van het platteland.
Woensdag 31 januari komt de verhuiswagen voor en per 2 februari woont hij in De Oude Kamp 2, 9551 CJ Sellingen.
Zondagmorgen na de dienst is er gelegenheid Wessel de hand te drukken en we drinken een kopje koffie, thee of fris
met wat lekkers erbij. Wessels e-mailadres is: wpdijkstra52@gmail.com Wij laten hem node gaan, maar wensen hem
Gods zegen en alle goeds bij deze nieuwe fase in zijn leven. En we hopen hem geregeld nog terug te zien in Maassluis,
waar hij zoveel herinneringen heeft liggen.
Uit de pastorie
Een hartelijke groet van uw predikantsechtpaar,
J.F.Tanghé
Bloemen
Zondag 21 januari gingen de bloemen als groet en bemoediging van ons allen naar de heer Van Oosten, Het Hoge Licht
37 en naar mevrouw Bot, Koningin Julianaweg 21 in Maasland.
Giften
Mevr. Vroon ontving van mevr. NN € 5 voor de kerk en € 5 voor de HVD. Ouderling Hoogendijk ontving van mevr. G.
€ 15 voor de bloemendienst. Ouderling den Heijer ontving € 10 voor de wijkkas van mevr. v.d.W. Ouderling Jan Pool
ontving € 20 voor de kerk en een zelfde bedrag voor de voedselbank. Allen hartelijk dank
Wijkkas. De wijkkasbus werd geleegd en bevatte € 56,50

Diaconiecollecten
De rondgangcollecte is voor plaatselijke ondersteuning. Tijdens het Heilig Avondmaal is de collecte voor het
jaarproject 2018: De Schuilplaats te Veenendaal met deze keer aandacht voor relatieproblematiek. Stichting
Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De
overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt de belangrijkste drijfveer om zich in te zetten voor de
mensen die hulp bij hen vragen. Zij zetten hun deskundigheid in om de cliënten te begeleiden in de psychosociale
problemen. Het doel van de stichting is het verlenen van hulp bij psychosociale nood, vanuit een christelijke
levensbeschouwing. Zij verlenen o.a. hulp bij moeilijkheden in relaties. U kunt dan denken aan man-vrouw relaties,
maar ook aan ouder-kind relaties of werkgever-werknemer relaties.
Wat als de verbondenheid in een relatie ver te zoeken is en acceptatie en liefde plaatsgemaakt heeft voor stilzwijgen of
ruzie? Tegenwoordig eindigt één op de drie huwelijken in een echtscheiding. Als hier kinderen bij betrokken zijn, heeft
dat negatieve gevolgen voor hen. En wat te denken van de belofte die gedaan is aan elkaar en aan God? Relatietherapie
is niet de makkelijkste weg. Maar het is wel de weg die mensen uiteindelijk weer bij elkaar brengt. De hulpverleners
van Stichting Schuilplaats zien in hun praktijk dagelijks voorbeelden van echtparen die de moed verloren hadden en nu
weer in contact met elkaar komen. Stichting Schuilplaats is sterk afhankelijk van donaties en giften. Wilt u het werk
van de stichting steunen dan is uw gift op deze avondmaalszondag meer dan welkom. Hartelijk bedankt.
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
Huwelijksjubilea februari
9 februari 40 jaar: echtpaar Post-Harlaar, Olmendal 32, 3142AJ; 16 februari 45 jaar: echtpaar Beneken-Kolmer-van
Elst, Sparrendal 52, 3142LG; 18 februari 25 jaar: echtpaar van Muijen-Manni, Kerkstraat 2, 3144EB en 28 februari 61
jaar: echtpaar Vos-van der Maarel, Seringenstraat 97, 3142NR.
Verjaardagen 80 jaar en ouder
1 februari mw. D.van der Houwen-Visser, Willem de Zwijgerstraat 7, 3143LP; mw. C.Flikweert, Dennendal 47,
3142LA en dhr. J.Bakker, Wagenstraat 56, 3142CR; 2 februari dhr. H.Zomer, Seringenstraat 89, 3142NR; 7 februari
mw. J.W.Zeegers-de Zwart, Schubertlaan 509, 3144BK; 9 februari dhr. B.J.Rietveld, Richard Hollaan 199, 3144BS; 11
februari mw. J.Vijfvinkel, G.A.Brederolaan 20ZW, 3141TD; 13 februari mw. J.Vos-van der Maarel, Seringenstraat 97,
3142NR; 15 februari dhr. G.M.van den Broeke, Elzendal 58, 3142LE; 17 februari mw. A.L.Quak-Bergwerf, Van
Beethovenlaan 381, 3144AJ; 18 februari dhr. J.Sonneveld, De Vloot 69A3, 3144PC; 25 februari mw. E.GrootscholtenBravenboer, Seringenstraat 47, 3142NP en 26 februari dhr. S.Pleijsier, Breitnerstraat 56, 3141KB.
Voor alle data geldt D.V. en wijzigingen voorbehouden.
Wijkgemeente Groote Kerk wenst u allen een fijne dag en Gods zegen voor de toekomst.
Cycle for Hope.
Ook dit jaar zal een aantal gemeenteleden meedoen met de Cycle for Hope. Edwin van Muijen en Tessa Wakker
fietsen, samen met de andere leden van team Zuid-Holland, 1200 km in 48 uur. Dit wordt gedaan in etappes van 100
km, iedere deelnemer fietst 400 km. Met de opbrengst kan Stichting De Hoop hulp bieden in afkickklinieken, steun
geven aan inloophuizen, pastorale hulp en werkervaringsplekken. Het team zal ook dit jaar zoveel mogelijk geld
proberen op te halen door verschillende acties te organiseren. Dit jaar willen wij beginnen met een hele nieuwe actie,
namelijk : (RE)CYCLE FOR HOPE. Met deze actie willen wij geld inzamelen door het verzamelen van statiegeld
flessen en bonnetjes. In de hal van de kerk staat een doos waarin u uw lege flessen of statiegeldbonnen in kan leveren.
Wij hopen natuurlijk dat u allen mee wil doen aan deze actie. alvast bedankt. Lisa Wakker
Nieuw nummer Lichtspoor
Nummer 1 van de 55e jaargang is verschenen. Een artikel van Ds.H.G.de Graaff onder de titel “Een bosje aren”; een
indrukwekkend verhaal over Piet Maasland die het licht uit zijn beide ogen verloor, maar het beschouwt als winst door
verlies; dominee J.Westland schreef “Een verloren trouwring” en tot slot een gedicht en een aantal coupletten uit een
lied van troost en vreugde. Lichtspoor kunt u vinden op de leestafel bij de hoofdingang in de hal van de kerk en u mag
altijd gratis één of meerdere exemplaren meenemen.De wijkdiakenen.
De schans
In december ontvingen we de opbrengst oud papier groot €362,40 , aan donaties € 303,34 en een gift van € 25
waarvoor onze dank. Cor Grinwis.
Collecten 21 januari: Diaconie, P1027: € 269,76
Kerk: € 181,55
Kerk, uitgang: € 226,17
Diensten zondag 4 februari 10.00 uur: ds. J. Ouwendijk, Alphen ad Rijn 19.00 uur: ds. P. Vermaat, Veenendaal
Kinderoppas 4 februari: Nel Labee

