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 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 11 maart, de 5e Lijdenszondag ben ik afwezig en komen er twee gastpredikanten. ’s Morgens ds. F. van
de Bosch uit Katwijk en ’s avonds ds. A.J.Molenaar uit Poeldijk. Woensdag 14 maart is de jaarlijkse bidstond
voor gewas en arbeid. In deze dienst gaat ds. J.W. Sparreboom uit Sliedrecht voor. We wensen elkaar gezegende
diensten toe.
Zieken
Kees van Bloois, Weverskade 68, 3147 PA, heeft opnieuw longontsteking en hoge koorts. Opnieuw heeft hij een
zware antiboticakuur gekregen en hopelijk slaat die aan. Zorgwekkend is het allemaal wel. Mw. T.G. Bot-van der
Poel, is afgelopen week uit haar bed gevallen en heeft daarbij haar heup gebroken. Ze is inmiddels geopereerd. Zij
verblijft in het Vlietland Ziekenhuis, afdeling Geriatrie, 3e etage, kamer 385. Dhr. en mw. Solleveld,
Wagnerstraat 6, 3144 KK zijn blij dat ze weer thuis zijn. Mw. Solleveld zit nog geruime tijd in een soort korset,
om te voorkomen, dat haar heup uit de kom schiet. Mw.J.U.Boelaers-Witberg, Merellaan 683, 3145 GB, verblijft
nog in het Marnixcentrum (kamer 9) voor revalidatie na de operatie aan haar heup. Jaap Koen, Willem Pijperplein
3, 3144 BM, is woensdagochtend thuisgekomen. Hij krijgt nog fysiotherapie en het is afwachten of het stukje bot
zal aangroeien. Hannie Mateovics, Willem Landrélaan 18, 3144 LH, krijgt deze week uitslag van haar mri-scan.
Misschien dat er nu meer duidelijk wordt over de aard van haar klachten. Geeft u ook aandacht aan onze
gemeenteleden, die in een verzorgings- verpleeg- of revalidatiehuis verblijven?
Agenda
Maandag 12 maart: geen catechisatie
Catechisatie
Maandag 12 maart is er geen catechisatie in verband met mijn vakantie. 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.
Uit de pastorie
Van 8 maart tot en met 17 maart zijn wij naar ons huis in Sellingen. 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 4 maart gingen de bloemen als groet en bemoediging van ons allen naar Marian van der Burg,
Lepelaarplantsoen 93 en naar het echtpaar Vos, Seringenstraat 97.
Diaconiecollecte
Vandaag is de rondgangcollecte voor de algemene middelen en de uitgangcollecte voor het noodhulpfonds. Bij
rampen, waar ook ter wereld, verleent Kerk in Actie ondersteuning aan de getroffen mensen door uit dit fonds
geld beschikbaar te stellen voor onmiddellijke hulp. Om de reserves in dit fonds aan te vullen is deze collecte
noodzakelijk. Van harte aanbevolen. Woensdag 14 maart (Biddag) 19.30 uur is de rondgangcollecte voor
Dorcas. Zij werken op vier werkterreinen aan een betere toekomst voor de gemeenschap. Noodhulp: zij geloven
dat mensen die getroffen zijn door een ramp, crisis of oorlogssituatie snel en doeltreffend geholpen moeten
worden met basisbehoeften zoals eten, drinken en onderdak. Ze ondersteunen hen op zo’n manier dat ze zo snel
mogelijk hun oude leven op kunnen pakken. Weerbare en veerkrachtige mensen en gemeenschappen: ze geloven
in een weerbare samenleving waarin mensen zelfs in tijden van crises of rampen dapper staande blijven. Ze
zorgen er samen met de betrokkenen voor dat er voor heel de gemeenschap basisvoorzieningen zijn. Zo kunnen
mensen veerkrachtig handelen in en na tijden van crises. Samen met hen ziet Dorcas verdere rampen of crises te
voorkomen.
Ondernemende mensen en gemeenschappen: Dorcas gelooft dat kwetsbare mensen en gemeenschappen de
potentie hebben om zelf en zelfstandig voor hun inkomen te zorgen. Ze moedigen mensen aan om met hun
talenten aan de slag te gaan en ze helpen hen die te ontwikkelen. Ze beïnvloeden lokale en nationale overheden,

zodat iedereen de kans krijgt om mee te doen in de samenleving. Veilige en zorgzame mensen en
gemeenschappen: Dorcas gelooft in een samenleving die oog heeft voor de meest kwetsbaren, zoals ouderen,
mensen met een beperking en minderheden. Samen bouwen ze aan sociale vangnetten waarbij mensen omzien
naar elkaar, elkaar accepteren en elkaar de zorg geven die ze nodig hebben.
De uitgangscollecte op 14 maart is voor de algemene middelen.
Seniorenmiddag
Op D.V. woensdag 21 maart houden wij de Paasviering met aansluitend een maaltijd. Een middag met zang,
meditatie en gedichten op weg naar Pasen.
U kunt zich opgeven bij Ester v Santen 5922751 of Nel v Baalen 5917643
Voor vervoer kan gezorgd worden.
Hartelijk Welkom 14.30 in de Schans.
Oud Papier Actie de Schans.
I.v.m. Biddag op 14 maart zal deze maand de OPA actie plaats vinden op woensdag 21 maart.
CD's.
Door het vertrek van Wessel is er in de distributie van CD's vertraging ontstaan.
Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. Hopende op uw begrip.
H. van der Heijden, Scriba.
Foto voor ledenboek
Vanmorgen, na de dienst, is het voor de nieuwe leden mogelijk een foto te laten maken voor het ledenboek. De
foto wordt gemaakt door onze vaste fotografe Marina van Muijen.
Bij sommige personen in het ledenboek ontbreekt nog een foto. Ook u kunt zich nu op de gevoelige plaat laten
zetten.
Wanneer u vandaag niet in de gelegenheid bent: er is ook volgende week nog een fotosessie.
Verder maak ik van de gelegenheid gebruik u te vragen uw gegevens in het ledenboek na te kijken en door te
geven als er iets moet worden aangepast. Liefst via ledenboekGK@kpnmail.nl of anders schriftelijk aan mij.
Wim Vogel, beheerder ledenboek Groote Kerk Maassluis
Collecten 4 maart:
Diaconie, P 1027 Rwanda: € 282,90
Kerk:
€ 261,50
Kerk, uitgang:
€ 257,45
25 februari, Tweemaster: HA, De Schuilplaats: € 48,10
Komende diensten
woensdag 14 maart, Bidstond: 19.30 uur: ds. J.W. Sparreboom, Sliedrecht.
zondag 18 maart: 10.00 uur: ds. J.F. Tanghé
19.00 uur: ds. G.J. Mantel, Huizen
Kinderoppas 18 maart: Nel Vogel
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psalm 89:1
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.

