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 8 april
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 8 april wordt de morgendienst geleid door een van mijn voorgangers uit Sliedrecht, ds.A.N. Rietveld, die
nu in Barendrecht woont. In de avonddienst is ds.M.Dubbelman uit Giessenburg degene, die in de Groote Kerk
voorgaat. Ook hij is al vaker in uw midden voorgegaan. Een gezegende zondag gewenst.
Zieken
Henk en Anneke Verveen, Staverenhoeve 32, 3137 GN te Vlaardingen hebben een akelig bericht gehad. Henk
moet opnieuw chemokuren krijgen omdat een plek op zijn lever is geconstateerd. Leeft u met hen mee, want dit is
hard aangekomen. Dhr.Warbout, Seringenstraat 53,3142 NR, is dinsdag jl. opgenomen in Marnix voor verdere
revalidatie. Dhr.J. van der Vlist, Sparrendal 300, verblijft nog in het Vlietland ziekenhuis, maar maakt het een
beetje beter. Gedenken we onze zieken in de voorbede?
Agenda
Maandag 9 april: 19.00 en 20.00 uur: Catechisatie in de Schans.
Dinsdag 10 april 20.00 uur: AK in de Immanuëlkerk
Woensdag 11 april 10.00 uur: Woensdagmorgenbijbelkring in de Schans.
Donderdag 12 april 19.20 – 21.00 uur: Bijbelkring 2 in de Schans.
Bijbelkring 2
We komen bij elkaar op donderdagavond 12 april om 19.30 uur. We bespreken dan Marcus 5. Ik hoop, dat
iedereen er nog een keer bij kan zijn.
Catechisatie
We komen nog drie keer bij elkaar: op 9, 16 en 23 april. Zijn jullie er allemaal?
Woensdagmorgenbijbelkring
Op 11 april komen we voor de laatste keer dit winterseizoen bij elkaar. Bij de uitgang ligt een stencil waar we het
de laatste keer over gaan hebben: een bijbelstudie over Johannes de Doper en een artikel over voltooid leven. Het
zou fijn zijn als iedereen er nog een keer bij kan zijn. Ook bespreken we ons uitje op D.V. 9 mei.
Uit de pastorie
Namens Lenie wil ik iedereen hartelijk danken voor de kaarten, e-mails, telefoontjes en felicitaties ter gelegenheid
van haar 65e verjaardag. Het was echt hartverwarmend en het heeft ons heel goed gedaan. Nogmaals hartelijk
dank daarvoor. Een hartelijke groet van ons beiden,
J.F.Tanghé
Bloemen.
Zondag 1 april werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar het echtpaar v.d. Meer,
Bleijenburg 132 in de Lier en naar Mevr. Tanghé - Schaap, Kastanjedal 12.
Giften
Mevr. Eekma ontving € 10 voor de bloemendienst van mevr. M. en ouderling Hoogendijk ontving € 5 van mevr.
v.S., eveneens voor de bloemen. In de collectezak een envelop waarin € 100 voor de wijkkas en € 100 voor de
diaconie . Allen hartelijk dank.
Diaconiecollecte
De rondgangcollecte is voor de algemene middelen.
De uitgangscollecte is voor ‘Cycle for Hope’.
Met een team van 12 wielrenners waaronder Edwin van Muijen en
Tessa Wakker wordt van 21 tot 23 juni 2018 de Cycle for Hope,
rondje Nederland, 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 waarvandaan we naar Zeeland rijden, van Zeeland rijdt team
2 naar Noord-Brabant en team 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 kilometer en als individu 400 kilometer
op de pedalen gestaan. Natuurlijk is het leuk om een dergelijk 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. Deze organisatie
biedt christelijke hulp bij verslaving en psychische problemen op verschillende locaties in heel Nederland. Er zijn
naar schatting 2 miljoen verslaafden in Nederland. Dakloos en kapot door trauma’s of juist onzichtbaar onder een
nette jas. Veel families zijn hierdoor gebroken. Stichting De Hoop biedt hulp van preventie tot re-integratie. Voor
veel van deze projecten ontvangt De Hoop geen overheidssteun. Dankzij Cycle For Hope kunnen ze mensen
welkom heten in inloophuizen, preventielessen geven op scholen en werkervaringsplaatsen aanbieden waar
cliënten een nieuw leven opbouwen. Deze collecte wordt daarom van harte aanbevolen en we hopen dat u gul zult
geven. Op 23 juni 2018 zal de dag van De Hoop gehouden worden. Jullie zijn van harte welkom op deze dag
waarin u zelf kunt ervaren wat De Hoop allemaal doet. Omstreeks 17.00 uur zal ons team naar verwachting
aankomen en kunt u zelf getuigen zijn van onze teamprestatie. Meer informatie of doneren via de site kan ook.Ga
daarvoor naar
https://www.cycleforhope.nl/team/team-zuid-holland-2 Adres De Hoop: Provincialeweg 70, 3329 KP Dordrecht.
Ledenboek Groote Kerk
Gisteren zijn de updates van het ledenboek geprint. Ze liggen op stapeltjes op de tafel achter het koorhek. Ze zijn
op naam gesorteerd. Graag vandaag meenemen.
De update bevat de wijzigingen van de afgelopen twee jaar en is daardoor erg groot. Hoewel de update in principe
gratis is, wordt het uiteraard zeer op prijs gesteld als u een bijdrage voor de onkosten geeft. Dat kan via de bus van
de wijkkas die bij de ingang van de kerk staat. De kosten van deze update zijn ongeveer €2,50.
Ook liggen de ledenboeken klaar voor degenen die er een hebben aangevraagd.
Wim Vogel, beheerder ledenboek Groote Kerk Maassluis
OPA – de Schans.
Op woensdagavond 11 april 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.
Fulltime predikant? (2)
Voor de bepaling van het percentage waarvoor onze wijk een predikant zal kunnen beroepen is één van de
belangrijkste factoren de opbrengst van de actie Kerkbalans. Volgens de meest simpele rekensom zalo bij een
totaal van 4 predikanten onze wijk dus 25% van het totaal moeten opbrengen. Over 2017 was er werkelijk
ontvangen 20,5 % en de toezeggingen voor 2018 waren 20,9 % van het totaal. Dat is wel gestegen maar niet
genoeg! Misschien kunt u uw toezegging nog verhogen of een extra gift doen onder vermelding “Groote Kerk” ?
Het rekeningnummer is: NL56FVBL0635802872.
Over enige tijd zal ik laten weten op welk percentage we dan als wijk zijn gekomen. Bij voorbaat dank!
Piet Vroon, kerkrentmeester. Email cvk@pknmaassluis.nl
Seniorenmiddag in De Schans
Op woensdag 18 April een komt een medewerker van de stichting De Hoop vertellen over het werk in de
verslavingszorg. Daar houden we ook een collecte voor.
Gedreven mensen uit onze wijkgemeente houden allerlei acties en vertellen hierover. U krijgt ook een maaltijd.
Hier vragen we graag een kleine bijdrage voor.
Plaats: De Schans Start 14.30
Einde 18.00
P.S Op 23 mei is onze jaarlijkse busreis. Deze keer gaan we naar het Trammuseum in Ouddorp
Opgeven op de volgende middag of bellen 5917643 Nel v Baalen.
De Schans
Ontvangen februari aan donaties € 23,34 en de opbrengst oud papier € 452,40 waarvoor dank..
Cor Grinwis
Collecten Goede Vrijdag:
Diaconie: € 119,56
kerk: € 129,10
De Vliet: HA: € 88,50
Zondag 1 april: diaconie, KIA, India: € 357,00
Diensten zondag 15 april: 10.00: ds. J.F. Tanghé
Kinderoppas 15 april: Nel Labee

diaconie, HA, De Schuilplaats: € 332,10
kerk: € 329,05

kerk, uitgang: € 365,05

19.00: ds. J.F. Tanghé , 3-wijkendienst in Groote Kerk

