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 maart
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 4 maart is de 4e Lijdenszondag. In de morgendienst hoop ik zelf voor te gaan en we lezen Lucas 23:1-12
en de preek zal gaan over de Here Jezus en zijn ontmoeting met de viervorst Herodes Antipas. Voor de
avonddienst komt ds.A.Christ uit Katwijk. We wensen elkaar gezegende diensten.
Zieken
De situatie van Cees van Bloois, Weverskade 68, 3147 PA, is stabiel. Hij kan weer enige tijd van bed af en aan de
tafel zitten. Mw. J.U. Boelaars-Witberg, Merellaan 683, 3145 GB is na haar heupoperatie opgenomen in het
Marnixcentrum, zij verblijft op revalidatie kamer 9. Haar man wacht op een oproep voor een hartoperatie. Jaap
Koen, Willem Pijperplein 3, 3144 BM, die in hetzelfde revalidatiecentrum verblijft op kamer 22, maakt goede
vorderingen. De hr. en mw.Solleveld, Wagnerstraat 6, 3144 KK, zijn weer thuis. Hannie Mateovics, Willem
Landrélaan 18, 3144 LH, voelt zich al maanden niet goed en de dokters kunnen niet vinden wat de oorzaak is.
Deze week wordt er een mri-scan gemaakt en misschien levert dat aanwijzingen op. Heel spannend voor haar en
haar man Bert. Mw. T.G.Bot-van der Pol, Zuidvliet 80, 3141 AP, is opgenomen in het Vlietland Ziekenhuis,
verpleegafdeling geriatrie kamer 385 3e etage. Graag vraag ik 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 5 maart: 19.00 en 20.00 uur: catechisatie in De Schans
Woensdag 7 maart: 10.00 uur: woensdagmorgenbijbelkring in de Schans
Normaal gesproken komen we op de tweede woensdag van de maand bijeen, maar omdat ik dan een vakantie heb
gepland komen we een week eerder bij elkaar op 7 maart. Zondag 4 maart ligt het bijbelstudie materiaal voor deze
morgen achter in de kerk. U kunt dat mee nemen en van tevoren lezen. Zijn we er allemaal weer?
Uit de pastorie
Zo langzamerhand ben ik weer bijna volledig aan het werk. Maar ik merk wel, dat ik mijn grenzen goed moet
bewaken, want anders kom ik mezelf tegen. De pijn in mijn rug is voor het grootste deel weg, maar een pijnlijke
zenuw in mijn voet speelt me nog steeds parten, evenals pijn in mijn nek, linkerschouder en arm, omdat ik zo
anders ben gaan lopen, zitten en staan door de pijn van de afgelopen maanden. Ook lang zitten blijft nog lastig,
maar ik ben blij, dat ik weer een heel stuk ben opgeknapt, al ben ik ook nog steeds onder behandeling van de
fysiotherapeut. Van 8 maart tot en met 17 maart zijn mijn vrouw en ik naar ons huis in Sellingen. We zien er erg
naar uit om even alles los te laten en te ontspannen. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met de
wijkouderling of onze scriba Henk van der Heijden.
Een hartelijke groet van mijn vrouw en mij,
J.F.Tanghé
Bloemen
Zondag 25 februari gingen de bloemen als groet en bemoediging van ons allen naar mevrouw Mostert-Huis, De
Vloot 37 en naar mevrouw Zuur-Vellekoop, Sparrendal 602.
Giften
Ouderling van der Laan ontving van mevr. V. € 20 voor de wijkkas. De heer Grinwis ontving € 5 voor de
wijkkas van mevr. W. Mevr. Eekma ontving van de hr B. €25 voor de bloemenpot.
Allen hartelijk dank.
Diaconiecollecte
Vandaag is de rondgangcollecte voor een project van P1027: gezondheidszorg voor allerarmsten in Rwanda.
Rwanda is, na de genocide in 1994, volop in ontwikkeling. Een groot deel van de gezondheidsvoorzieningen

wordt ondersteund door kerken. Zo ook het Health Centre in Cyangugu. Hier komen elke maand zo’n 2500
patiënten. Aanpassingen zijn noodzakelijk om de zorg te verbeteren en toegankelijker te maken voor de
allerarmsten. Door de armoede kunnen velen de medische zorg niet betalen. Toch wil de kliniek graag helpen. Een
financieel steunfonds is onmisbaar. Het is bovendien niet eenvoudig om als patiënt naar de kliniek te komen. De
afstand is vaak te groot en de reiskosten zijn te hoog. Daarom gaan hulpverleners ook naar de mensen toe. Verder
is het gebouw en zijn de faciliteiten aan een opknapbeurt toe. Samen met u en jou maken we gezondheidszorg
voor de allerarmsten in Rwanda mogelijk. Pastor Bertha is dankbaar voor de aandacht van het
gezondheidscentrum voor de vele arme mensen: ‘Voor hen is het leven erg zwaar. Maar door deze aandacht is er
hoop in een moeilijk bestaan’. Geef gul tijdens de collecte voor dit belangrijke en mooie werk.
De wijkdiakenen
Einde PGM in zicht???
Hoewel de actie Kerkbalans uw betrokkenheid weerspiegelt (en daar zijn we blij mee) is dat helaas niet zo bij de
vervulling van de vacatures voor onze beide penningmeesters. Alle oproepen zijn tot nu tevergeefs! Ook het
uitbesteden aan een administratiekantoor is niet gelukt. Binnenkort moet de jaarrekening over 2017 worden
vastgesteld en er zullen toch rekeningen en salarissen moeten worden betaald. Wanneer wij niet meer aan onze
verplichtingen voldoen omdat er geen penningmeester is, helpt ook een gezonde financiële situatie niet meer. Het
moet toch mogelijk zijn opvolgers te vinden(m/v)? Nogmaals een dringend beroep op u allen: meld u aan bij één
van de kerkrentmeesters of per mail.
Piet Vroon, secretaris CvK. cvk@pknmaassluis.nl
Collecten 25 februari:
Diaconie, voorjaarscollecte GZB: € 268,51
Kerk: € 245,33
Diaconie, alg. middelen: € 208,31
Diensten zondag 11 maart: 10.00 uur: ds. F. v.d.Bosch, Katwijk

19.00 uur: ds. A.J. Molenaar, Poeldijk

Kinderoppas 11 maart: Nel Labee
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

morgendienst:
Psalm 22:1, 3
1 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij,
En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij',
En brullend klaag in d' angsten die ik lij',
Dus fel geslagen?
't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen,
Gij antwoordt niet;
't Zij ik des nachts moog' kermen.
Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen
In mijn verdriet.

3 U smeekten zij, van mensenhulp ontbloot,
En zijn gered; zij hebben in hun nood
Op U vertrouwd, van schaamte nimmer rood,
Na hun gebeden.
Maar ik, ik ben een worm, van elk vertreden;
Een worm, geen man;
Een spot en smaad van mensen,
Dien 't boze volk, naar zijn baldadig wensen,
Beschimpen kan.

Avonddienst:
Psalm 22:12, 13
12Gij, die God vreest, gij allen prijst den HEER; 13Ik loof eerlang U in een grote schaar,
Dat Jacobs zaad Zijn groten naam vereer';
En, wat ik U beloofd' In't heetst gevaar,
Ontzie Hem toch, o Israël, en leer
Betaal ik, op het heilig dankaltaar,
Vertrouwend wachten.
Bij die U vrezen,
Wie mij veracht', God wou mij niet verachten,
't Zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen,
Noch oor noch oog
Ten dis geleid.
Van mijn verdrukking wenden;
Wie God zoekt, zal Hem prijzen.
Maar heeft verhoord, wanneer ik uit d' ellenden Zo leev' Uw hart, door 's hemels gunstbewijzen
Riep naar omhoog.
In eeuwigheid!

