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 11 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
Zondag 11 februari is de 1e Lijdenszondag. Een heel bijzondere tijd, vind ik! In de morgendienst waarin ik hoop
voor te gaan, lezen we uit het evangelie van Mattheus 21:33-46 en de tekst is vers 37: “Tenslotte stuurde hij zijn
zoon naar hen toe en zei: Voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben”. Voor de avonddienst is ds.G. van Velzen uit
De Lier gevraagd de dienst te leiden.
Zieken
Henk Verveen, Staverenhoeve 32, 3137 GN te Vlaardingen, is herstellende van zijn operatie. Jaap Koen, Willem
Pijperplein 3, 3144 BM, verblijft nog in het Marnixcentrum, eerste etage kamer 22, maar maakt goede
vorderingen met zijn revalidatie en mag zijn heup meer belasten. Mw. M.H.Solleveld-Maat, Wagnerstraat 6, 3144
KK, ligt voor zover mij bekend nog in het ziekenhuis te Schiedam. Leven we biddend met hen en onze andere
zieken mee?
Agenda
Maandag 12 februari: 19.00 en 20.00 uur: catechisatie in De Schans
Woensdag 14 februari: 10.00 uur: Woensdagmorgenbijbelkring in De Schans
Donderdag 15 februari: 20.00 uur: consistorie-overleg in de consistoriekamer
Woensdagmorgenbijbelkring
Zoals elke maand komen we bij elkaar op de tweede woensdag van de maand. Dit keer woensdag 14 februari. We
sluiten de behandeling van het boek Esther af met een bespreking van bijbelstudie 10. Ik zie er naar uit u weer te
ontmoeten. Zijn we er allemaal weer?
Uit de pastorie
Een hartelijke groet van uw predikantsechtpaar,
J.F.Tanghé
Bloemen
Zondag 4 februari gingen de bloemen als groet en bemoediging van ons allen naar mevr. Solleveld-Maat,
Wagnerstraat 6 en naar dhr. Henk Verveen, Staverenhoeve 32 in Vlaardingen.
Giften
Ouderling Jan Pool ontving van mevr. M. € 15 voor de solidariteitskas. Mevr. Spier ontving € 4,- en € 5,- voor de
wijkkas (verjaardagsfonds). Mevr. Schaap ontving €6 van de fam. v.d.H. voor de HVD.
Diaconiecollecte
Vandaag is de rondgangcollecte voor missionair werk en kerkgroei in Nieuw-Vennep. Pioniersplek CrossPoint is
de kerk in Getsewoud (Nieuw-Vennep). Een eigentijdse en warme gemeenschap die samen een verschil wil
maken: zorgen dat mensen elkaar weer echt zien staan. CrossPoint is één van de pioniersplekken van de
Protestantse Kerk in Nederland. Sinds de start in 2004 is CrossPoint gegroeid tot een gemeente waar ongeveer
250 mensen bij betrokken zijn. Mensen uit de wijk worden uitgedaagd om volgeling van Jezus te worden, om zich
in te zette voor Gods Koninkrijk. Juist de ‘gewone’ dagelijkse contacten met buurtbewoners zijn belangrijk. De
contacten met statushouders in de wijk is aanleiding om te starten met een nieuwe pioniersplek, House of Joy, die
zich vooral richt op deze groep nieuwe Nederlanders. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor CrossPoint
en andere pioniersplekken, die de Protestantse Kerk van harte ondersteunt. Helpt u mee om deze collecte tot een
succes te maken? Hartelijk dank!
De wijkdiakenen
Gemeenteleden wijkgemeente Groote Kerk in verpleeghuizen etc.
Zonnehuis, Dillenburgsingel 5, 3136 EA Vlaardingen
Mevrouw P.Bravenboer afdeling Mercurius kamer 22; de heer G.H.Smith (Dennendal 99) afd.rev.1 kamer 20 en
de heer A.de Bruijn, afd.rev. 2 kamer 25 (Tooroplaan 62)
Uitzicht, Churchillsingel 483, 3137 XB Vlaardingen
Mevrouw M.van ’t Wout-van der Linden kamer 522.

Driemaashave, Stadsmolen 101, 3146 CT Maassluis
Mevrouw W.van Dijk-Sperling Markplein Marktlaan 4; de heer W.Ketting Koningsplein Hof nr.8 en mevrouw
G.K.de Roode Koningsplein Koningslaan 1
Marnix Revalidatiecentrum, Marnixlaan 5, 3132 PL Vlaardingen
Mevrouw C.M.Zuur-Vellekoop, geriatrische afd.2 kamer 1.13 (Sparrendal 602); de heer J.Koen, 1e etage kamer
22 (Willem Pijperplein 3) en mevrouw C.A.van Es, afdeling CPH kamer 3 (Constantijn Huygensstraat 8)
Careyn Centrum voor kleinschalig wonen, De Vloot ,Maassluis
Mevrouw L.van Sprang-Wijnhorst De Vloot 64/K2B7 3144PC; de heer J.W.Wicherts De Vloot
64KSWNoordvliet 1B3 3144PC; mevrouw M.Hanemaaijer-Verboom De Vloot 76 3144PD; de heer
J.H.Baanvinger De Vloot 81 3144PD; mevrouw D.Troost-van Es De Vloot 84 3144PD; en mevrouw J.P.VerkerkVarekamp De Vloot 97 3144PD.
Careyn de Plantage, Plantageweg 4, 3232 LE Brielle
Mevrouw E.Linschoten-van Dijk, afdeling AS kamer 21 (De Vloot 74)
De Tweemaster, Vondelpark 2, 3141 CJ Maassluis
Dhr. A.de Boode, kamer 7; mevr. P.Broos-de Zeeuw, kamer 136; dhr. C.Verburgh, kamer 139; mevr. J.WarnaarWestein, kamer 323; mevr. J.B.Bergwerff-van der Vis, kamer 325 en mevr. A.Hoogenraad-Kwetters, kamer 432.
WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN!
OPA – de Schans.
Op woensdagavond 14 februari a.s. vindt er weer een Oud Papier Actie plaats voor gebouw De Schans.
Enthousiaste vrijwilligers van wijkgemeente GROOTE KERK zullen tussen 18.15u. en 20.30u. weer een ronde
maken door de gehele wijk Steendijkpolder om zo veel mogelijk oud papier en karton in te zamelen. Graag uw
papier en karton om uiterlijk 18.15u. buiten zetten.
Ook kunt u het op die dag bij De Schans inleveren.
Collecten 4 februari: Diaconie, Syrische vluchtelingen: € 382,75 Kerk: € 344,85 kerk, uitgang: € 393,05
Diensten zondag 18 februari 10.00 uur: ds. J.F. Tanghé 19.00 uur: 3-wijkendienst
Kinderoppas 18 februari: Henriette van Santen de Hoog en Rianne Boogaard
–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psalm 119:3,17
3 Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!
Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken!
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd;
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken,
Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest,
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken.
17Leer mij, o HEER, den weg, door U bepaald;
Dan zal ik dien ten einde toe bewaren;
Geef mij verstand, met Godd'lijk licht bestraald;
Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren;
Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt;
Dan zal zich 't hart met mijne daden paren.
Psalm 42:1,3
1 't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhogen?

3 O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss'len in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven;
Want ik zal Zijn naam nog loven.

