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 25 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
Zondagmorgen 25 februari is de 3e Lijdenszondag. In deze dienst lezen we Marcus 14:27-42 en de preek zal gaan
over de Here Jezus en zijn worsteling in Gethsémané. Voor de avonddienst is een goede bekende,
ds.A.B.Vroomans uit Delft, gevraagd om voor te gaan. Op deze zondagavond hoop ik zelf voor te gaan in een
Avondmaalsdienst in de Tweemaster, die om 19.00 uur begint.
Zieken
De situatie van Cees van Bloois, Weverskade 68, 3147 PA, is op dit moment stabiel. Grote schrik was er toen uit
Canada het bericht kwam, dat het huis van zoon Jeroen volledig is afgebrand. Gelukkig heeft hij het overleefd,
maar het is wel een grote zorg voor Cees en Loes. Mw. J.U. Boelaars-Witberg is na haar heupoperatie opgenomen
in het Marnixcentrum, zij verblijft op revalidatie kamer 9. Jaap Koen, die in hetzelfde revalidatiecentrum verblijft
op kamer 22, maakt goede vorderingen. Arie de Bruin, Tooroplaan 62, verblijft nog in het Zonnehuis te
Vlaardingen, zijn situatie is stabiel en hij hoopt op een plaatsje in de Tweemaster. Graag ook uw aandacht voor
de ouderen, die in tehuizen in Maassluis en daarbuiten zijn opgenomen. Stuur eens een kaartje en draagt u hen op
in de voorbede.
Agenda
Maandag 26 februari: geen catechisatie in De Schans
Dinsdag 27 februari: 9.30 uur: vergadering werkgroep seniorenmiddag
Donderdag 1 maart: vanaf 18.00 uur: Bijbelkring in de Schans
Catechisatie
Maandag 26 februari is er geen catechisatie in verband met de voorjaarsvakantie. We gaan dit jaar na Pasen, dat
dit jaar al op 1 april valt, wat langer door, omdat er ook een aantal keren geen catechisatie was doordat ik ziek
was.
Bijbelkring 1
Zoals altijd komen we op de eerste donderdag van de maand, dit keer 1 maart, als kring weer bij elkaar voor onze
bespreking van het evangelie van Marcus. We lezen verder in hoofdstuk 4 vanaf vers 21 -40. Willen jullie je weer
opgeven voor de maaltijd via mail? Ik hoop jullie allemaal te treffen en ik zie uit naar een fijne avond met elkaar.
Bijbelkring 2
Helaas – daar had ik even niet aan gedacht – kunnen we op 7 maart niet terecht in de Schans voor bijbelgroep 2.
Daarom slaan we deze avond over, maar ik hoop daarom dat jullie op 12 april de gebruikelijke donderdag wel
kunnen. Stuur nog een bevestigingsmail aan jullie hier over.
Nieuw leven
Van Jolanda van Wijk-van den Dool, oud-gemeentelid van onze wijkgemeente en haar man Ernst kreeg ik een
geboortekaartje. Zij zijn de gelukkige ouders geworden van Simon Cornelis (roepnaam Sten) die op 12 februari jl.
werd geboren. Een hartelijke gelukwens aan dit ouderpaar en aan de grootouders, want voor Gerrit en Simone van
den Dool is Sten het eerste kleinkind. Dat Sten mag opgroeien tot eer van God en tot vreugde van ouders en
grootouders is onze wens. Wilt u reageren: Ernst en Jolanda wonen aan de Hannie Schaftstraat 106, 2033PV
Haarlem.
Uit de pastorie Een hartelijke groet van mijn vrouw en mij,
J.F.Tanghé

Bloemen
Zondag 18 februari gingen de bloemen als groet en bemoediging van ons allen naar de heer Van Bloois,
Weverskade 68 en naar mevrouw Pronk - de Mos, Mozartlaan 224.
Diaconiecollecte
De rondgangcollecte is de voorjaarszendingscollecte van de GZB: steun geheime studenten in het Midden-Oosten.
Stel u wilt zich extra verdiepen in de Bijbel of u wilt een dienende rol in de kerk vervullen, wat doet u dan? U
volgt een studie of een cursus om kennis op te doen en vaardigheden te leren. Maar wat als juist het volgen van
een theologische studie gevaarlijk is wat dan? In het Midden-Oosten heeft een theologische academie een online
Bijbelstudie ontwikkeld. Zo kunnen mensen gewoon thuis aan de slag en worden ze, zonder dat ze gevaar lopen,

toegerust en opgeleid tot goede kerkelijke leiders. En die zijn hard nodig. In het Midden-Oosten wordt de kerk
van binnen en buiten bedreigd. Mensen vluchten of kiezen ervoor om naar een veiligere plek te gaan. Toch komen
er ook in de Arabische wereld iedere dag nieuwe christenen bij. Voor hen is het extra belangrijk om een gemeente
hebben waarin zij worden bemoedigd en gevormd. De GZB steunt enkele van deze studenten om de kerk in het
Midden-Oosten te versterken. Uw gebed en financiële steun zijn daarbij onmisbaar.
De uitgangscollecte is voor de algemene middelen.
Huwelijksjubilea en verjaardagen 80 jaar en ouder maart 2018
Huwelijksjubilea
22 maart 50 jaar getrouwd echtpaar Lovink-Tamboer, Sparrendal 614, 3142LT;
27 maart 61 jaar getrouwd echtpaar van Dijk-Sperling, Kon.Wilhelminalaan 24, 3143LH (mevrouw verblijft in De
Driemaashave); 28 maart 50 jaar getrouwd echtpaar Blenk-van der Marel, Van Beethovenlaan 299, 3144AH en 30
maart 45 jaar getrouwd echtpaar v.d.Meer-v.d.Sluijs, Bleijenburg 132, 2678 BC De Lier.
Verjaardagen 80 jaar en ouder
3 maart de heer P.R.Westdijk, Willem Pijperplein 70, 3144BP; 4 maart de heer H.Kranendonk, Sparrendal 318,
3142LL; 6 maart de heer H.W.van der Lugt, Wagenstraat 7A, 3142CR en mevrouw P.Brinkman, Mozartlaan
198A, 3144NE; 11 maart mevrouw K.J.Bakker-Verhoeff, Wagenstraat 56, 3142CR; 12 maart mevrouw C.SmitVoogt, Olmendal 44, 3142AJ; 15 maart mevrouw J.Terol-Haasnoot, Seringenstraat 239, 3142NV; 16 maart
mevrouw A.Zomer-Ommering, Seringenstraat 89, 3142NR; 19 maart mevrouw D.Mostert-Kort, Schuurhof 42,
3141AT; 24 maart de heer J.A.Bax, Schubertlaan 513, 3144BK; 26 maart mevrouw E.Melissant-de Boer,
Mozartlaan 100A, 3144NC; 28 maart de heer J.P.Oosterlee, De Schans 1, 3144ET; 29 maart mevrouw
M.Wijnhorst-Ras, Vondelpark 33, 3141CJ; 31 maart mevrouw J.J.de Knegt-Metselaar, De Vloot 116, 3144PE; de
heer J.B.Parre, Dennendal 9, 3142LA en mevrouw I.van Oort-Leeflang, Schubertlaan 108, 3144BJ.
Voor alle data geldt D.V. en wijzigingen voorbehouden.
Wijkgemeente Groote Kerk wenst u allen een fijne dag en Gods zegen voor de toekomst.
Zingen voor Israël op 28 februari 2018 in Monster
De Stichting Christenen voor Israël te Nijkerk is uitgenodigd om in de pas gerestaureerde Kerk “De Hoeksteen”
van de Protestantse Gemeente in Monster, Burg. Kampschöerstraat 25, een koor- en samenzangavond te houden.
Dat gebeurt op woensdag 28 februari a.s. De avond wordt gehouden onder het motto “Zingen voor Israël” en
begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur is er al samenzang. Twee koren zullen hun medewerking verlenen t.w.
Oecumenisch koor “Together” uit Hoek van Holland onder leiding van Peter Dingemanse en het Katwijks Jong
Mannenkoor “Sjir El Shaddaï onder leiding van André Hobo. Arjan Wouters zal het laatstgenoemde koor op
piano begeleiden. Naast koorzang zal er ook veel samenzang zijn. Jan van Westenbrugge bespeelt hierbij het
orgel en Nicolien van Deursen- van der Wel de dwarsfluit. Ook zal er een korte meditatie gehouden worden door
ds. J. de Vreugd. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij, wel zal er een collecte gehouden worden voor
Holocaustoverlevenden in de Oekraïne.
Er is gelegenheid om producten uit Israël te kopen en er zal een (kleine) boekentafel zijn.
Toiletten Groote Kerk buiten gebruik
In verband met werkzaamheden aan de toiletten in de Groote Kerk zijn deze de komende tijd niet te gebruiken. De
werkzaamheden gaan ongeveer drie maanden duren. Er is een afspraak gemaakt dat tijdens concerten of
kerkdiensten men gebruik kan maken van de toiletten in gebouw de Schans.
Collecten 18 februari: Diaconie, Syrische vluchtelingen: € 175,60 Kerk: € 203,95 kerk, uitgang: € 187,10
Diensten zondag 4 maart: 10.00 uur: ds. J.F. Tanghé 19.00 uur: ds. A. Christ, Katwijk
Kinderoppas 4 maart: Wendy vd Zwan
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psalm 32:1,3
1Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven;
3 'k Bekend', o HEER, aan U oprecht mijn zonden;
Die van de straf voor eeuwig is ontheven;
'k Verborg geen kwaad,dat in mij werd gevonden;
Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt,
Maar ik beleed na ernstig overleg,
Voor 't heilig oog des HEEREN is bedekt.
Mijn boze daân; Gij naamt die gunstig weg.
Welzalig is de mens, wien 't mag gebeuren,
Dies zal tot U een ieder van de vromen,
Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren,
In vindenstijd, met ootmoed smekend, komen;
En die in't vroom en ongeveinsd gemoed,
Een zee van ramp moog' met haar golven slaan,
Geen snood bedrog,maar blank' oprechtheid voedt. Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan.

