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
Ook zondag 22 april hoop ik in beide diensten in de Groote Kerk voor te gaan. In de morgendienst zal de preek
gaan over de “ongelovige Thomas”. We lezen Johannes 20:24-29. In de avonddienst gaat de preek over 1
Korintiërs 15:19; “ Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest
beklagenswaardige van alle mensen”. We wensen elkaar een goede zondag met gezegende diensten.
Zieken
Henk Verveen, Staverenhoeve 32, 3137 GN te Vlaardingen hoopt deze week een plan van aanpak te krijgen.
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. Mw.T.Spruijt-Moerman, Richard Hollaan 183, 3144 BS, is
thuisgekomen uit het ziekenhuis, maar is heel ernstig ziek. Dragen we de zieken op in onze voorbeden?
Agenda
Maandag 23 april: 19.00 en 20.00 uur: laatste catechisatie in de Schans.
Woensdag 25 april: 20.00 uur: Vergadering beleidsplan in de Schans.
Collectebus catechisatie
Samen met de oudste groep catechisanten hebben we maandagavond 16 april de opbrengst geteld van de
collectebus. Er bleek 96,70 euro in te zitten en dat bedrag is overhandigd aan Daphne van Muijen voor het team
Catechisatie
We komen voor de laatste keer bij elkaar 23 april. Zijn jullie er allemaal nog een keer?
Een hartelijke groet van ons samen,
J.F.Tanghé

Bloemen.
Zondag 15 april werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar mevr. M. v. t'Wout,
Churchillsingel 483, Zorgcentrum Uitzicht, Kamer 522, Vlaardingen en naar Dhr. C. Booster, Dennendal 68
Giften: Phie Mostert ontving bij de Paasgroet € 5 van N.N.
Diaconiecollecte
Vandaag is de rondgangcollecte voor de Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam.
Het bestuur van de Stichting heeft in haar beleidsnota een missie en doelstelling geformuleerd. Missie:
Gedefinieerd als het Hogere Doel. Het is de missie van de St. Diaconaal Havenproject Rotterdam om als
volgelingen van Christus aandacht te besteden aan de diaconale taak van de Protestantse Kerk van Nederland ten
behoeve van het welzijn van zeevarenden uit alle werelddelen, die de Rotterdamse haven aandoen.
Doelstelling: Gedefinieerd als het concrete doel. Het verrichten van diaconale arbeid gericht op de behoeften
van zeevarenden, waarbij de aandacht in het bijzonder gericht zal zijn op die zeevarenden die onder precaire en/of
laakbare omstandigheden moeten leven en hun arbeid moeten verrichten, en voorts al wat in de ruimste zin met
het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. De Stichting oefent haar taken uit als partner
van de Nederlandse Zeemanscentrale (NZC). De Stichting doet haar werk in overleg met de provinciale diaconale
organen van de PKN, zowel landelijk als specifiek in Zuid-Holland. De Stichting tracht haar doel te bereiken door
het aanstellen en/of ondersteunen van diaconale werker (s), die werkzaam zijn in het havengebied van Rotterdam.
De aangestelde Diaconaal werker maakt deel uit van het werkverband van de (Stichting) Nederlandse
Zeemanscentrale (NZC). Zij worden bijgestaan door de regionale commissie van de NZC in Rotterdam.
Fulltime predikant? (4)
Als we op het aantal leden dezelfde vereenvoudigde som toepassen als bij de actie Kerkbalans betekent dat 25%
van het totaal van 4617 = 1154.(Stand per 1/1/18) In werkelijkheid stonden bij ons toen 916 leden ingeschreven,
een tekort dus van 238. Een oproep daarom aan alle gastleden en aan hen die regelmatig bij ons kerken zich in- of
over te laten schrijven. Ook zouden wij als wijk misschien meer wervend naar buiten kunnen treden. Waar blijven
bij voorbeeld onze broeders en zusters onder de vluchtelingen? Worden “nieuwe gezichten” aangesproken en
hartelijk ontvangen? Als u bedenkt dat wij in de afgelopen 8 jaar ca. 300 leden zijn kwijtgeraakt zou de moed je in
de schoenen zakken. Gelukkig mogen wij ook dit in Gods handen leggen, maar ondertussen: bid en werk!
Piet Vroon, kerkrentmeester. Email cvk@pknmaassluis.nl
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 kleding gaat naar projecten van Cordaid Mensen in Nood.
Collectebusje Woensdagmorgenbijbelkring
Aan het einde van het seizoen van de Woensdagmorgenbijbelkring bevatte het collectebusje € 146. Dit bedrag
wordt overgemaakt naar het op dit moment zeer actuele doel Cycle for Hope. We wensen alle deelnemers aan
deze monsterfietstocht veel uithoudingsvermogen en een behouden thuiskomst.
Dit geldt in het bijzonder voor Tessa en Edwin als deelnemende wielrenners, maar natuurlijk ook voor de
ondersteunende begeleiding vanuit onze wijkgemeente. Henk van Oosten
Cycle for Hope
Namens Team Zuid-Holland, Cycle for Hope en Stichting De Hoop willen we u hartelijk danken voor de diverse
donaties. Via de collecte van 8 april hebben we €482,10 mogen ontvangen. Op 13 april werden we verrast met een
gift van €146,- van de woensdagmorgen bijbelkring en als klap op de vuurpijl hebben de catechisanten een bedrag
van €96,70 gedoneerd. Nogmaals onze Hartelijke dank
In Memoriam: Leentje van Sprang – Wijnhorst, 26 november 1935 – 4 april 2018
Leny van Sprang leidde een veelbewogen leven. Haar kinderjaren waren sterk gekleurd door de oorlog en de
armoede. Zij groeide op tot een zelfstandige, liefdevolle, zorgzame vrouw. Zij was gelukkig met haar zeeman Aad
en haar drie kinderen; en nam later ook nog enige tijd de zorg op zich voor enkele kleinkinderen. Zij was een
sterke vrouw. Maar het veel te vroege overlijden van haar dochter Ria was een immense klap voor haar; toen ook
nog haar man overleed en haar andere dochter Petra was dat eigenlijk teveel om nog te kunnen dragen. Bij haar
uitvaart lazen we uit Psalm 139: ‘Here, U doorgrondt en kent mij’, de woorden die ook boven de rouwkaart staan
geschreven. Wie zou kunnen peilen hoe groot haar verdriet en haar teleurstelling moet zijn geweest. Maar haar
Schepper kende Leny, kende al haar gedachten, en was haar op al haar wegen nabij met Zijn kracht en liefde. Het
zingen van mooie liederen hielp haar om door al het verdriet heen God vast te houden. Haar geloof was
aangevochten, maar door alles heen bleef zij een gelovige vrouw. Haar zoon en schoondochter en haar broer
hebben haar ook in de moeilijke jaren trouw terzijde gestaan. Gesprekken met haar ouderling en met een dominee
bemoedigden haar. We vertrouwen dat zij nu geborgen mag zijn in Gods eeuwige liefde en genade. Moge dat de
kinderen en kleinkinderen, haar broer en verdere familie tot troost zijn.
Ds. Wim Barendrecht
Collecten 15 april:
morgendienst: diaconie, KIA, India: € 187,45
kerk: € 183,60
kerk, uitgang: € 223,70
3-wijkendienst: diaconie, KIA, India: € 100,75
kerk: € 94,40
Diensten zondag 29 april: 10.00 uur: ds. J.F. Tanghé 19.00 uur: ds. A. Tromp, Krimpen a/d/ IJssel
Kinderoppas 29 april: Henriette van Santen de Hoog Rianne Boogaard
Psalm 122:1,3
1 Ik ben verblijd, wanneer men mij
3 Dat vreed', en aangename rust,
Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan
En milde zegen u verblij';
Gereed, om naar Gods huis te gaan;
Dat welvaart in uw vesting zij,
Kom, ga met ons en doe als wij."
In uw paleizen vreugd' en lust.
Jeruzalem, dat ik bemin,
Om vriend en broed'ren spreek ik nu:
Wij treden uwe poorten in;
"De vrede zij en blijv' in u;
Daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken;
Jeruzalem is wèl gebouwd,
Om 's HEEREN huis, in u gebouwd,
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt,
Waar onze God Zijn woning houdt,
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten Zal ik het goede voor u zoeken."
Psalm 98:1
1 Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,
Dien groten God, die wond'ren deed;
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden;
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,

Zo vlekkeloos en ongeschonden,
Voor 't heidendom ten toon gespreid.

