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 4 februari
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 4 februari komt ds.J.Ouwendijk uit Alphen aan de Rijn naar Maassluis. Fijn, dat hij weer een keer in ons
midden is. Dat geldt ook voor ds.P.Vermaat uit Veenendaal. Hebt goede diensten met deze twee oud-voorgangers.
Zieken
Henk Verveen, Staverenhoeve 32, 3137 GN te Vlaardingen, is zondagmiddag 28 januari weer thuisgekomen uit het
Vlietland ziekenhuis na een zware buikoperatie. Jaap Koen, Willem Pijperplein 3, 3144 BM, is opgenomen in het
Marnixcentrum, eerste etage kamer 22 , voor revalidatie na zijn heupoperatie. Henk van Oosten, het Hoge Licht 37,
3144 DN, was zondagmorgen weer in de kerk. De komende weken/maanden zal moeten blijken of de behandeling aan
zijn hart om het ritme te verbeteren succesvol is geweest. Dhr.G.H.Boelaars, Merellaan 683, 3145 GB, ondergaat nog
allerlei onderzoeken en wacht op een datum waarop hij in het Haga ziekenhuis een open hartoperatie moet ondergaan.
Zijn vrouw krijgt op 12 februari een nieuwe heup. 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 zijn vrouw 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. Jannie Vos, Seringenstraat 97,
3142 NR, heeft al lange tijd erge pijn aan haar heup en heeft nu longontsteking, waardoor de
pijnbestrijdingsbehandeling uitgesteld moest worden. Mw. M.H.Solleveld-Maat, Wagnerstraat 6, 3144 KK, ligt nog in
het ziekenhuis te Schiedam. Leven we biddend met hen en onze andere zieken mee?
Agenda
Maandag 5 februari: 19.00 en 20.00 uur: catechisatie in De Schans
Donderdag 8 februari: 20.00 uur: Ambtsdragersvergadering in Immanuëlkerk.
Uit de pastorie
Een hartelijke groet van uw predikantsechtpaar,
J.F.Tanghé
Bloemen
Zondag 28 januari gingen de bloemen als groet en bemoediging van ons allen naar de familie V.d. Dool, Merellaan
1365 en naar de familie Boelaars, Merellaan 683.
Giften
Mw. Schaap heeft van fam. S. een gift van €5 ontvangen voor de HVD. Hartelijk dank.
Kerkbusje
Diaken Roel Touw leegde het kerkbusje bij dhr. A.d.B , de inhoud was € 85.85
Diaconiecollecten
De rondgangcollecte is vandaag voor een project van P1027: noodhulp voor Syrische vluchtelingen in Syrië en
Libanon. De oorlog duurt inmiddels al weer zes jaar. Meer dan 11 miljoen Syriërs zijn hun huis ontvlucht op zoek naar
veiliger oorden binnen Syrië zelf en meer dan 5 miljoen Syriërs zijn naar het buitenland gevlucht. Naar schatting zijn
meer dan 250.000 mensen omgekomen door de oorlog. Eind 2016 waren meer dan 13,5 miljoen mensen binnen Syrië
aangewezen op de meest basale hulp als voedsel, kleding, onderdak. Deze crises heeft een van de grootste
vluchtelingenstromen in de recente geschiedenis op gang gebracht. Buurlanden van Syrië ondervinden daar de grootste
gevolgen van en veel vluchtelingen proberen daarom ook verder te reizen en Europa te bereiken. Dit laat zien welke
tragedie zich afspeelt in Syrië, alsook in de omliggende landen. Mensen hebben geen hoop meer op een toekomst in
hun eigen land. En helaas is er weinig uitzicht op vrede. Sinds het begin van de oorlog zijn de partners van P1027 (de
Nationale Evangelische Synode van Syrië en Libanon en de Unie van de Armeense Evangelische Kerken in het nabije
Oosten) betrokken bij het verlenen van noodhulp via het netwerk van kerken in Libanon en Syrië die aan hen
verbonden zijn. Tijdens de oorlog zijn de prijzen enorm gestegen: mensen hebben het geld niet meer voor hun eerste
levensbehoeften, zoals voedsel, kleding en onderdak. Ook is het vaak niet meer mogelijk om onderwijs te volgen. Geef
daarom aan deze rondgangcollecte.
De wijkdiakenen

Actie solidariteitskas:
Er druppelden in januari ’18 nog 8 giften na met een totaal van € 130,- Daarmee komt het eindbedrag op € 12.462,50.
Alle gevers en geefsters nogmaals hartelijk dank!
Actie Kerkbalans.
Wij hopen op een goed resultaat. Dat is ook van groot belang voor de toekomst van onze wijkgemeente! Mocht u geen
enveloppe hebben gekregen en toch willen bijdragen dan kunt u een enveloppe meenemen van de tafel bij de uitgang.
Werkzaamheden in de Groote Kerk.
Het stucwerk in de toren is bijna klaar. De werkzaamheden voor het nieuwe sanitair beginnen op 19/2/18 en lopen door
tot medio april. Binnenkort zullen bij de keukeningang een tiental fietsbeugels worden geplaatst, waarmee het
fietsendiefstalrisico hopelijk beperkt wordt.
Noodkreet.
Hoewel de termijn van onze beide penningmeesters er al ruimschoots op zit, willen zij tot nu toe de lopende zaken
afwikkelen. Daar zijn wij als CvK blij mee, maar het klopt natuurlijk niet. Het moet toch mogelijk zijn opvolgers te
vinden(m/v)? Nogmaals een dringend beroep op u allen: wacht alstublieft niet tot u wordt gevraagd maar meld u aan bij
één van de kerkrentmeesters of per mail. Dat geldt ook voor de komende vacature bij het kerkelijk bureau!
Piet Vroon, kerkrentmeester. Email: cvk@pknmaassluis.nl
Bedankt,
Lieve gemeenteleden, afgelopen zondag was ik voor het laatst als gemeentelid in uw midden.
Wat was het hartverwarmend dat er zoveel mensen mij de hand hebben gedrukt en afscheid hebben genomen. Dat doet
mij erg goed.
Nu sla ik een andere weg in, maar weet dat ik niet alleen ga. Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ds. Tanghé had het afgelopen zondag over hoe je het aan een mens kan zien of God in zijn of haar leven werkzaam is
Dat heb ik de laatste jaren vóór en na het overlijden van Bep gemerkt aan de liefde die ik van Joan en Lenie Tanghé heb
mogen ontvangen. Zij waren het die mij er doorheen hebben gehaald en dat ik deel mag hebben in hun leven. Geen last
is hun te zwaar. Daar ben ik hen ontzettend dankbaar voor.
Mijn adres is bij jullie bekend, kom op de koffie als jullie in de buurt zijn. Niet allemaal tegelijk, ik moet de rust in de
omgeving niet te veel verstoren.
Het ga u allen goed, hartelijke groeten
Wessel
Collecten 28 januari: Diaconie, plaats. onderst: € 209,30
Kerk: € 234,65
Diaconie HA: € 474,55
Diensten zondag 11 februari 10.00 uur: ds. J.F. Tanghé 19.00 uur: ds. G. van Velzen, De Lier
Kinderoppas 11 februari: Nel Vogel

–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Psalm 71:1,10,11
1 'k Betrouw op U; hoor mijn gebeden;
Dat mij geen schaamt', o HEER!
In eeuwigheid verneêr';
Red mij door Uw gerechtigheden;
Bevrijd mij; neig Uw oren;
Verlos mij; wil mij horen.
10 Mijn hart zal steeds op U vertrouwen, 11 Ik zal blijmoedig henen treden
Mijn mond vindt tot Uw lof
In 's HEEREN mogendheid.
Gedurig ruimer stof.
Mijn hart is uitgebreid,
En zal Uw recht en heil ontvouwen;
O HEER, om Uw gerechtigheden,
Schoon ik de reeks dier schatten
Ja die alleen, te prijzen,
Kan tellen noch bevatten.
Op aangename wijzen.
Psalm 68:10
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

