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 1 april, 1e Paassdag
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 1 april is het Pasen, het grote feest van de opstanding van de Here Jezus uit de dood. In de morgendienst hoop
ik zelf voor te gaan. Er is geen gestencilde liturgie, want we hebben een prachtige bundel om uit te zingen. Voor de
avonddienst komt ds.J.W.J.Guis uit Ridderkerk naar Maassluis. We wensen elkaar gezegende Paasdiensten en -dagen.
Felicitatie
Een hartelijke felicitatie aan het adres van de wijken Koningshof en Iona nu ds.P.Brouwer uit Utrecht het beroep, dat op
hem is uitgebracht, heeft aangenomen. We wensen hem een goede ingang in de (wijk)gemeente en Gods zegen bij de
uitoefening van zijn ambt tot zegen van ieder in de Protestantse Gemeente Maassluis en daarbuiten.
Zieken
Dhr. J. van der Vlist, Sparrendal 300, 3142 LC, is opgenomen in het Vlietland ziekenhuis. Mevr. Solleveld - Maat,
Wagnerstraat 6, 3144 KK, is uit het Vlietland ziekenhuis overgebracht naar huis. Er is voor haar geen behandeling
meer mogelijk. Wilt u haar en haar man opdragen uw uw voorbede? . Dhr. Boelaars, Merellaan 683, 3145 GB, is
met succes in het ziekenhuis in Den Haag geopereerd aan zijn hart en hij is nu in het Vlietland opgenomen. (Afd.
Cardiologie, 1e etage kamer 106) Zijn vrouw verblijft voor revalidatie na haar heupoperatie in Marnix. Als het goed is
zijn ze inmiddels allebei weer thuis. Bij Henk en Anneke Verveen, Staverenhoeve 32, 3137 GN te Vlaardingen is
opnieuw spanning en onzekerheid ontstaan. De uitslag van de MRI-scan komt op 3 april. Dhr.Warbout, Seringenstraat
53,3142 NR, is opgenomen in het Franciscus te Rotterdam en verblijft op afd. Chirurgie, 5e etage kamer 9 vanwege
darmproblemen. Hij maakt het wat beter en wellicht, dat hij deze week wordt opgenomen in Marnix of een ander
verpleeghuis voor tijdelijke opvang. Mw.Bot-van der Poel, Zuidvliet 80, 3141 AP, verblijft al een heel aantal

weken in Marnix. Meeleven met haar en haar man wordt op prijs gesteld, maar liever niet telefonisch
maar door bijv. het sturen van een kaart. Denken we aan andere zieken en de ouderen in de verpleeg-,
verzorgings- en revalidatiehuizen?
Agenda
Donderdag 5 april: 18.00 uur: Bijbelkring 1 in De Schans.
Maandag 9 april: 19.00 en 20.00 uur: Catechisatie in de Schans.
Bijbelkring 1
Voor de laatste keer dit seizoen komen we bij elkaar op donderdagavond 5 april. We bespreken dan Marcus 5. Ik hoop,
dat iedereen er nog een keer bij kan zijn. Graag ontvang ik per e-mail jullie aanmelding of je komt eten. We hopen weer
op een fijne avond en een goed gesprek, waarin we het nodige van elkaar kunnen leren.
Catechisatie
We komen nog drie keer bij elkaar: op 9, 16 en 23 april. Zijn jullie er allemaal?
Uit de pastorie
Eerste Paasdag, 1 april, is voor ons echt een bijzondere dag, want niet alleen vieren we dan de opstanding van de Here
Jezus, maar ook viert mijn vrouw haar 65e verjaardag, een kroonjaar. Op 2 april vieren we dat met ons gezin, want dan
viert onze jongste dochter haar 30e verjaardag. Dubbel feest dus en dubbel dankbaar. Ook waren we 26 maart 43 jaar
getrouwd. We tellen onze zegeningen en kunnen er niet genoeg dankbaar voor zijn.
Een hartelijke groet,
J.F.Tanghé
Bloemen.
Zondag 25 maart werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar mevr. L. van SprangWijnhorst, De Vloot 64 K2B7 en naar mevr. C. Bot-Vermeer, De Vloot 88.
Diaconiecollecte
De rondgangcollecte is vandaag voor een project van Kerk in Actie: geen kinderarbeid in de textielindustrie in India.
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen
met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder
de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te
worden van geweld of andere vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare
kinderen op school te krijgen. Samen met de gezinnen werken de bevlogen medewerkers van SAVE aan onderwijs voor
alle kinderen om zo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. SAVE is een stevige organisatie met een groot
netwerk van vrijwilligers. Veldwerkers sporen werkende kinderen en straatkinderen op. Zij begeleiden hen naar school

en bieden zo nodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewerkers dat de thuissituatie verbetert. Wat kan SAVE met
uw bijdrage doen?
a. per jaar zorgen dat 500 kinderen in Tirupur naar school gaan en niet hoeven werken;
b. per jaar 125 kinderen overbruggingsonderwijs bieden;
c. per jaar 200 leerkrachten bereid vinden om mee te werken aan de afschaffing van kinderarbeid;
d. in Tirupur kinderarbeidvrije zones opzetten, buurten waar het niet meer wordt geaccepteerd als een kind niet op
school zit;
d. kinderen opsporen kost € 2.100,- per jaar (500 kinderen, € 4,25 per kind);
e. een jaar overbruggingsonderwijs voor 25 kinderen kost € 3.000,- per jaar (€ 120,- per kind);
f. tijdelijke opvang voor 50 kinderen die niet bij hun familie kunnen zijn kost € 11.000,- per jaar ( € 650,- per kind);
g. beleidsbeïnvloeding kost € 4.000,- per jaar.
Uitgangscollecte zondag 8 April a.s bestemd voor Cycle for Hope 2018.
Met een team van 12 wielrenners waaronder Edwin van Muijen en Tessa Wakker wordt van 21 tot 23 juni 2018 de
Cycle for Hope verreden. Edwin, Tessa en de 10 andere rijders worden tijdens hun ritten ondersteund door en krijgen
verzorging van Marina van Muijen, Sander Wakker en Willy Bart. Het is de bedoeling dat we in 48 uur in
estafettevorm Nederland rond rijden. Ons team, dat team Zuid-Holland heet bestaat uit drie subteams van 4 renners.
Subteam 1 start in Dordrecht op dorp De Hoop vanwaar we naar Zeeland rijden, van Zeeland rijdt het volgende
subteam naar Noord-Brabant en subteam 3 rijdt richting Limburg. Zo gaan we dag en nacht door om 48 uur later via
Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland, Noord-Holland weer Zuid-Holland in te fietsen. We hebben dan
als team ongeveer 1200 en als individu 400 km op de pedalen gestaan. Natuurlijk is het leuk om zo'n gave
teamprestatie neer te zetten maar dat doen we natuurlijk niet voor niets. We rijden deze monstertocht om geld in te
zamelen voor De Hoop. Volgende week meer in de Zondagsbrief. Maar we hopen dat u die zondag wat extra geld
meebrengt om dit goede doel te steunen.
Huwelijksjubilea en verjaardagen april 2018
Huwelijksjubilea
22 april 66 jaar getrouwd de heer en mevrouw Sonneveld-van Dijk, De Vloot 69A3, 3144PC en 26 april 55 jaar
getrouwd de heer en mevrouw Kruijt-Hoek, Van Beethovenlaan 61, 3144AB.
Verjaardagen 80 jaar en ouder
7 april mevrouw C.van Dam-van der Made, Van Beethovenlaan 617, 3144AP; 16 april de heer D.Bouwmeester,
Anjerhof 47, 2671 ZW Naaldwijk en mevrouw A.R.C.Vijfvinkel-van der End, Richard Hollaan 159, 3144BS; 18 april
mevrouw C.Pap-van de Meeberg, De Vloot 69C5, 3144PC; 22 april mevrouw W.Steenhoek-de Roode, Van
Beethovenlaan 407, 3144AK; 25 april mevrouw P.Mostert-Steenwijk, Zuidvliet 68, 3141AN; 29 april mevrouw G.van
Balen-Reedijk, Olmendal 94, 3142AK en mevrouw J.M.Sonneveld-van Dijk, De Vloot 69A3, 3144PC.
Voor alle data geldt DV en wijzigingen voorbehouden.
Wijkgemeente Groote Kerk wenst u allen en fijne dag en Gods zegen voor de toekomst.
Vacatures nog niet vervuld!
Ondanks de vorige wanhopige oproep zijn we er niet in geslaagd de vacatures voor onze beide penningmeesters en een
kerkelijk administrateur te vervullen. Er zijn wel diverse namen aangedragen, maar vrijwel allemaal buiten onze
gemeente. Wij gaan er (desnoods) wel wat mee doen, maar een penningmeester uit eigen gelederen heeft de sterke
voorkeur. Bekendheid met de kerkelijke situatie en meepraten in het college over het beleid en zeker bij de financiële
beslissingen is natuurlijk gewenst. 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.
De vacature bij het kerkelijk bureau kan eventueel voor 50% ingevuld worden. We zoeken iemand die de andere (ca.) 8
uur p.w. zou willen invullen, wat deels van huis uit kan.
Fulltime predikant?
De tijd gaat snel en met een goed jaar moet onze wijk aan beroepen gaan denken. In de huidige constructie zouden wij
recht hebben op 0,7 fte, maar vanzelfsprekend willen we graag een voorganger voor 100%. In de komende
zondagsbrieven wil ik op een paar factoren die daarbij een rol spelen nader ingaan. Ik noem u vast: de opbrengst van
Kerkbalans en de zondagse collecten voor de kerk, het ledenaantal en de “gunfactor” van de andere wijken. Gods
leiding en plannen met onze wijk zijn het belangrijkst natuurlijk, maar het is ook ”bid en werk”.
Piet Vroon, secretaris CvK. Email cvk@pknmaassluis.nl
Orgelpijpen
In de maand maart hebben de orgelpijpen € 24,20 opgebracht. Hartelijk dank aan alle donateurs. Het onderhoud van het
orgel kan mede hierdoor plaats vinden.
Bij onze penningmeester is een gift ontvangen van NN ter waarde van € 100. Ook hartelijk dank hiervoor.
Een hartelijke groet, Jaap Kroonenburg.
Collecten Zondag 25 maart: Diaconie, Wenzi: € 277,15
Kerk: € 269,60
Kerk, uitgang : € 328,62
Diensten zondag 8 april: 10.00 uur: ds. A.N. Rietveld, Barendrecht 19.00 uur: ds. M. Dubbelman, Giessenburg
Kinderoppas 8 april: Wendy vd Zwan

