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.
Uitgeschakeld
Dominee Tanghé is vanwege problemen met zijn rug, zoals hij het zelf schreef, ‘uitgeschakeld’. Hij kan dus
voorlopig niet in de diensten voorgaan en zal er voor vervanging gezorgd worden. Wij wensen hem vanaf deze
plaats van harte beterschap toe.
Omdat hij ook niet in staat is zijn pastorale werk te doen kunt u, indien noodzakelijk, contact opnemen met uw
wijkouderling of de scriba van de wijkkerkenraad, Henk van der Heijden.
Bij de diensten
Dominee J.M.van Wijk uit Sliedrecht is vanochtend de voorganger. Vanavond zal dominee A.Tromp uit Krimpen
a/d IJssel de dienst leiden. Gezegende diensten toegewenst.
Zieken
Henk Verveen, Staverenhoeve 32, 3137GN Vlaardingen, heeft afgelopen woensdag de eerste chemokuur gehad.
Gerrit v.d.Dool, Merellaan 1365, 3145GM, is afgelopen woensdag aan zijn knie geopereerd. Mevrouw T.SpruijtMoerman, Richard Hollaan 183, 3144BS, is zeer ernstig ziek. Wij wensen hen en de overige zieken veel sterkte
en Gods nabijheid toe.
Benoeming ambtsdragers
In haar vergadering van 17 april jl. heeft de kerkenraad de volgende broeders benoemd:
tot ouderling de heren L. Wijnhorst, Röntgendreef 68, 3146BN en H.A. van Klink, Logger 27, 3144GG. Tot
ouderling kerkrentmeester de heren E. Ammerlaan, Mesdaglaan 129, 3141HE en H. Terlouw, Olmendal 114,
3142AL. Als diaken zijn benoemd de heren: C.M. Bart, Bosuilstraat 58, 3145AB; A. Herbert, Koolmeesstraat 19,
3145NB en P. van der Zwan, Kievitstraat 7, 3145CC. Wij bevelen deze broeders in uw voorbede aan en spreken
de wens uit dat zij hun benoeming mogen aanvaarden.
Tenslotte
Namens de wijkkerkenraad een hartelijke groet.
Henk van der Heijden en Ton Post

Bloemen.
Zondag 22 april werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar mevr. J.J. Pelgrom –
de Graaf, Lepelaarplantsoen 153 en naar dhr. W. Verwijs, De Vloot 20.
Giften
Nel van Baalen ontving € 10 van N.N. voor de Paasgroet.
Hartelijk dank.
Diaconiecollecte
De rondgangcollecte is vandaag voor plaatselijke ondersteuning. Deze collecte is bestemd voor het fonds van
waaruit de plaatselijke diaconale kosten worden gefinancierd.
Huwelijksjubilea en verjaardagen mei 2018
Huwelijksjubilea
2 mei 50 jaar getrouwd echtpaar Prins, Louise de Colignylaan 483, 3136NW Vlaardingen; 9 mei 50 jaar getrouwd
echtpaar Bos, Twijnerij 9, 3142BW; 11 mei 40 jaar getrouwd echtpaar Visbeek, Noordvliet 119, 3142CK; 19 mei
40 jaar getrouwd echtpaar Soeters, Johan Wagenaarlaan 3, 3144LC en 23 mei 62 jaar getrouwd echtpaar Bot,
Zuidvliet 80, 3141AP.
Verjaardagen 80 jaar en ouder
2 mei mevrouw W.Overeem-van den Berg, Schubertlaan 227, 3144BJ; 4 mei de heer F.J.van Brenk, Richard
Hollaan 13, 3144BS; 7 mei de heer A.van Baalen, Nobeldreef 61, 3146AG;
8 mei mevrouw J.Hoogendijk-van Loon, Schubertlaan 719, 3144BL en mevrouw J.van Vliet-Pons, Schubertlaan
215, 3144BJ; 9 mei mevrouw T.L.van der Ham-de Visser, Van Beethovenlaan 533, 3144AN; 11 mei mevrouw
A.E.van Houselt-Luijten, Sparrendal 282, 3142LL; 15 mei mevrouw A.de Ligt-Vroombout, Keucheniusstraat 6,
3144EN; 16 mei de heer J.H.Baanvinger, De Vloot 81, 3144PD; 18 mei mevrouw M.J.Warbout-van der Pol,
Seringenstraat 53, 3142NR en de heer J.van Straten, De Vloot 86, 3144PD; 21 mei de heer G.van der Houwen,
Willem de Zwijgerstraat 7, 3143LP; 25 mei mevrouw H.de Geus-Steendam, Lijnbaan 116, 3142BM en 30 mei de
heer J.van der Stelt, Van Beethovenlaan 435, 3144AL.
Voor alle data geldt D.V. en wijzigingen voorbehouden.
Wijkgemeente Groote Kerk wenst u allen een fijne dag en Gods zegen voor de toekomst.

De Schans
In de maand maart werd € 418,80 ontvangen vanwege opbrengst oud papier
en aan donaties ontvingen we € 23,34 waarvoor dank.
Cor Grinwis
Nieuwe procedure collectemunten.
We betalen met ons allen onze boodschappen steeds vaker met onze bankpas zodat er minder contant geld in onze
portemonnee om gaat. Het aantal geldautomaten neemt af en in de kerk merken we dat de kosten die de kerk aan
de banken moet betalen voor het afstorten van contant geld steeds hoger worden. Om op die kosten te besparen
willen we het gebruik van contant geld terug dringen. Om het gebruik van contant geld terug te dringen verzoeken
we u dan ook per bankoverschrijving collectemunten te bestellen, al blijft aankoop van collectemunten met
contant geld voorlopig nog mogelijk. Samen met het College van Diakenen hebben we nieuwe collectemunten
gekocht zodat er ruim voldoende voorraad aanwezig is, ook in nieuwe hogere waarden van € 2,50 en € 5,- en €
10,- Om te voorkomen dat de verkrijgbaarheid van collectemunten een knelpunt zou kunnen vormen hebben we
meer afhaallocaties beschikbaar gesteld. Zo wordt het mogelijk om na de kerkdienst collectemunten af te halen in
de Immanuëlkerk en Groote Kerk. Bij de uitgang van de kerk is een handleiding beschikbaar hoe u de
collectemunten kunt bestellen en waar u ze af kunt afhalen.
Ko Heijboer
Fulltime predikant? (5)
Tenslotte een aspect waar we niet zoveel vat op hebben, maar dat wel heel belangrijk is: de “gunfactor” van de
andere wijken Als we straks op basis van de kille cijfers in verhouding recht zouden hebben op een predikant voor
0,8 zijn de andere wijken dan bereid de ontbrekende 0,2 voor onze wijk te financieren? Gelukkig zijn de
verhoudingen beter dan ze zijn geweest, maar dat biedt geen enkele garantie. Wellicht komt de kerkenraad
volgend jaar voor een dilemma te staan: beroepen voor 0,8 fte of 1 fte en 0,2 afstaan voor werk in de andere
wijken. Laten we vooral de onderlinge verhoudingen maar goed proberen te houden.
Vanuit het CvK:
Inmiddels is er een invaliden toegang gemaakt via de toreningang.
De bouwkundige oplevering van het sanitair is op 30 april a.s. De zondag daarna kunnen de toiletten al gebruikt
worden, al is niet alles klaar.
De nieuwe wet op de privacy, die in mei ingaat, legt ons grote beperkingen op. Alles wat via internet gepubliceerd
wordt mag niet op een persoon herleidbaar zijn behoudens met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
betrokkene. De zondagsbrief kan in deze vorm (met namen en adressen) niet op de website. Zelfs foto’s waarop
herkenbare personen staan mogen niet meer. De afkondigingen voor de dienst moeten worden aangepast of niet
uitgezonden worden etc. etc.
U zult de gevolgen te zijner tijd wel merken. p.vroon@kabelfoon.nl
Collecten 22 april: diaconie, haven project: € 287,00

kerk: € 280,65

Diensten zondag 6 mei: 10.00 uur: ds.ds. J.W.J. Guis, Ridderkerk
Kinderoppas 6 mei: Emma Groenendijk

kerk, uitgang: € 349,10

19.00 uur: ds. C.H. Wesdorp, Zoetermeer

Psalm 105:3,4,6
3 Vraagt naar den HEER en Zijne sterkte,
Naar Hem, die al uw heil bewerkte;
Zoekt dagelijks Zijn aangezicht;
Gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht,
Aan Zijn doorluchte wonderdaân;
En wilt Zijn straffen gadeslaan.
6 Al wat Hij Izak heeft gezworen,
Heeft Hij ook aan Zijn uitverkoren',
Aan Jacob, tot een wet gesteld,
Van al 't beloofde heil verzeld,
En aan gans Isrel toegezeid
Tot Zijn verbond in eeuwigheid.

4 Gij volk, uit Abraham gesproten,
Dat zoveel gunsten hebt genoten,
Gij Jacob's kind'ren, die de HEER
Heeft uitverkoren, meldt Zijn eer.
De HEER is onze God, die d' aard'
Alom door Zijn gericht vervaart.

