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
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 15 april hoop ik in beide diensten in de Groote Kerk voor te gaan. In de morgendienst zal de preek gaan over de
Emmaüsgangers. We lezen Lucas 24:13-35! De avonddienst is een driewijkendienst met als thema: “Als Pasen en
Pinksteren op één dag vallen” naar aanleiding van Johannes 20: 19-22. We wensen elkaar gezegende diensten toe.
Zieken
Henk Verveen, Staverenhoeve 32, 3137 GN te Vlaardingen is in afwachting van bericht over verdere behandeling.
Dhr.J.Warbout, Seringenstraat 53,3142 NR, is opgenomen in Marnix te Vlaardingen. Hij verblijft op de afdeling
geriatrie, afdeling 2 kamer 6 op de eerste verdieping. Dhr.J. van der Vlist, Sparrendal 300, 3142 LL, is weer thuis.
Mw.T.Spruijt-Moerman, Richard Hollaan 183, 3144 BS, is opgenomen in het Vlietlandziekenhuis en verblijft op de 3e
etage, longafdeling, kamer 364. De heer A.de Bruijn, Tooroplaan 62 (verbleef tijdelijk in het Zonnehuis te
Vlaardingen) is verhuisd naar Vondelpark 2/014, 3141 CJ Maassluis. Mevrouw M.Hanemaaijer-Verboom, De Vloot
76, 3144 PD Maassluis is opgenomen in het Zonnehuis te Vlaardingen, afdeling Nova kamer 8142. Mw.J.J.Pelgrom-de
Graaf, Lepelaarplantsoen 153, 3145 XD, heeft een pees in haar knie gescheurd en kan daardoor slecht uit de voeten.
Leeft u zoals altijd met de zieken mee?
Agenda
Maandag 16 april: 19.00 en 20.00 uur: Catechisatie in de Schans.
Dinsdag 17 april 20.00 uur: Doopgesprek in pastorie.
Woensdag 18 april: 14.30 uur: Seniorenmiddag in de Schans.
Woensdag 18 april 20.00 uur: Gemeenteavond in de Schans.
Catechisatie
We komen nog twee keer bij elkaar: op 16 en 23 april. Zijn jullie er allemaal?
Gemeenteavond
Wilt u 18 april noteren als een avond waarop we een gemeenteavond houden? Onderwerpen zijn o.a. zin en betekenis
van het censura morum; de verbouwing van de toiletten van de Groote kerk en de financiën, en enkele aspecten van het
beroepingswerk. Hartelijke welkom en we hopen op een goede avond met elkaar.
Uit de pastorie
Een hartelijke groet van uw predikantsechtpaar, J.F.Tanghé
Bloemen.
Zondag 8 april werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar mevr. Troost-vanEs, De
Vloot 84 en naar dhr. v. Straaten, De Vloot 86
Bloemendienst Groote Kerk,
De opbrengst van de bloemenvaas bij de uitgang van de kerk was in het eerste kwartaal van 2018 totaal €128,30. Aan
giften kregen we: Ina Vroon van mevr. M. € 5,- Joke Koen van mevr. M. € 5,- Dhr. den Heijer van N.N. €20,- en bij
ons in de brievenbus zat een enveloppe met € 10,- van N. N. Hartelijk dank voor uw bijdrage en voor de giften, we
hopen dat u ons werk blijft steunen.Namens de medewerksters van de bloemendienst , Hannie Mateovics.
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. 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, 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.

Seniorenmiddag in De Schans
Op woensdag 18 April 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 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.
Fulltime predikant? (3)
Naast de opbrengst van de actie Kerkbalans is de opbrengst van de collecten voor de kerk van belang om de financiële
draagkracht van onze wijk te beoordelen. Helaas is hier een zorgelijke ontwikkeling. Over geheel 2017 is er ten
opzichte van 2016 € 2719,15 minder ontvangen(Voor rondgang en uitgang samen). De neerwaartse spiraal zet zich in
het eerste kwartaal van dit jaar door. Voor beide collectes werd ten opzichte van 2017 een bedrag van € 980,71 minder
ontvangen. Mag ik dus de collecten voor de kerk hartelijk bij u aanbevelen? De kerk mag u wat kosten toch?
Piet Vroon, kerkrentmeester. Email cvk@pknmaassluis.nl
Ledenboek Groote Kerk
Er liggen nog updates te wachten op de tafels achter het koorhek. Ze zijn op naam gesorteerd. Graag vandaag
meenemen. Ook graag van mensen die u binnenkort ontmoet.
Het wordt 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 ong. €2,50.
Wim Vogel, beheerder ledenboek Groote Kerk Maassluis
Sam’s Kledingactie
De jaarlijkse Sam’s kledingactie zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 28 april.
U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken inleveren bij
Koningshof, Immanuelkerk en de Ark van 10.30 uur tot 13.00 uur.
Bij de Groote Kerk is er dit jaar geen inzamelpunt.
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten van ontwikkelingsorganisatie Cordaid Mensen in Nood.
Collecten 8 april: diaconie, alg. middelen: € 218,90
kerk: € 258,95
Diensten zondag 22 april: 10.00 uur en 19.00: ds. J.F. Tanghé
Kinderoppas 22 april: Nel Vogel

Cycle for Hope € 482,10

In Memoriam: Maria Hendrina Maat (23 mei 1940-29 maart 2018)
Op donderdag 29 maart jl. overleed sneller dan verwacht, Maria Hendrina Maat, op de leeftijd van 77 jaar,
Wagnerstraat 6. Op 30 mei aanstaande zouden zij en haar man Piet Solleveld 55 jaar getrouwd zijn geweest. Maria
werd geboren op 23 mei 1940 in Hoorn. Omdat haar moeder jong overleed en haar vader niet alleen voor zes kinderen
kon zorgen werd zij liefdevol opgevoed in het gezin van een zus van haar moeder in Maasland. Daar heeft ze ook haar
man Piet leren kennen. Samen kregen zij drie kinderen, twee dochters: Nelleke en Marieke en een zoon Arend. Ook
werden Piet en Maria opa en oma van zes kleinkinderen. De laatste weken ging het snel bergafwaarts met haar
gezondheid. Er werd lymfeklierkanker ontdekt in een vergevorderd stadium en haar gezondheid was te broos om nog
aan behandelingen te beginnen. Op maandagmiddag 26 maart sprak ik haar voor het laatst in het ziekenhuis. We
spraken over het afscheid nemen van het leven en van haar man, kinderen en kleinkinderen. Ze zei dat ze er naar
verlangde naar de Here Jezus te gaan, maar dat ze zich zorgen maakte over hoe het met haar man verder moest, als zij
er niet meer was. Ook twijfelde ze of het wel voor haar was dat de Here Jezus voor haar gestorven was. Ik heb haar
toen de belofte van God voorgehouden uit het Johannes evangelie (5:24). Het zijn Jezus eigen woorden als Hij zegt:
Wie Mijn Woord hoort en Hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel,
want hij is overgegaan uit de dood in het leven. We hebben met elkaar gebeden om kracht om afscheid te nemen, om
rust, genade en zegen. Een dag nadat ze thuis was gebracht uit het Vlietlandziekenhuis stierf zij. Woensdagmorgen 4
april hebben we van haar afscheid genomen in een dienst in de Groote Kerk, waar Psalm 23 centraal stond. In
vertrouwen op Jezus, de Goede Herder, hebben we haar naar haar laatste aardse rustplaats gebracht op de oude
begraafplaats te Maassluis. Onze God vertrooste en bemoedige haar man Piet, die zelf ook ernstig ziek is, de kinderen
en hun gezinnen en de familie.
ds.J.F.Tanghé
Psalm 139:1,14
1 Niets is, o Oppermajesteit,
14 Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER;
Bedekt voor Uw alwetendheid.
Is 't geen ik denk niet tot Uw eer?
Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân;
Beproef m', en zie, of mijn gemoed
Gij weet mijn zitten en mijn staan;
Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed';
Wat ik beraad', of wil betrachten,
En doe mij toch met vaste schreden
Gij kent van verre mijn gedachten.
Den weg ter zaligheid betreden.

