ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Groote KerkPredikant; 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.
Zondag 20 mei. Bij de diensten
Vandaag is het Pinksteren. Tijdens het Pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde uit de Hemel op de
apostelen en andere aanwezige gelovigen. Na Jezus’ dood op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis op Pasen hadden de
leerlingen van Jezus nog veertig dagen lang (tot Hemelvaart) de steun van zijn aanwezigheid gehad, waarbij Hij hun nog eens
uitlegde wat de betekenis was van alles wat hij gedaan had tijdens zijn openbare optreden. Op de 40e dag van Pasen werden
de leerlingen door Jezus’ Hemelvaart alleen achtergelaten. Wel had hij beloofd dat Hij de Geest van God, de Heilige Geest
zou sturen die hen geestelijk verder zou leiden en hen de kracht zou geven om getuigen van het Evangelie te zijn. Op de 50 e
dag na Pasen, tien dagen na Hemelvaart, op Pinksteren, kwam de beloofde Heilige Geest dan ook over de discipelen.
Op deze 1e Pinksterdag gaat in de ochtenddienst voor proponent Joh.van Eijsden uit Driebruggen en in de avonddienst hoopt
dominee A.van Duinen uit Oud-Loosdrecht de dienst te leiden. Gezegende diensten toegewenst.
Zieken
De heer G.v.d.Vlist is vrijdag 11 mei opnieuw in het ziekenhuis opgenomen met hoge koorts.
Inmiddels is de koorts wel gezakt, maar er zit ergens nog een ontsteking en men gaat nu uitzoeken waar die zit. Dinsdag 15
mei heeft mevrouw A.G.Baggerman-Benard een nieuwe knie gekregen. De tweede chemokuur van Henk Verveen ging
afgelopen woensdag niet door, want zijn bloed was niet goed. Ligt veel op bed en is erg moe. Om aan te sterken krijgt hij nu
eerst twee zakken bloed. Dominee Tanghé heeft nog veel pijn en krijgt sinds maandag een hogere dosis pijnstillers. Mevrouw
T.C.C.Lub-van Eijk is vrijdag 11 mei plotseling in het ziekenhuis opgenomen. Men doet nog onderzoek naar haar klachten,
maar zij is blij dat de pijnbestrijding helpt. De heer A.van Baalen verblijft tijdelijk in een zorghotel in Rotterdam en
mevrouw G.van Eck-Buwalda heeft dezelfde klachten als dominee Tanghé. Alle zieken, genoemd en niet genoemd, bevelen
wij in uw voorbede aan, evenals de mensen in de verpleeg- en verzorgingshuizen.
Overleden
In de vroege ochtend van 15 mei is in de leeftijd van 84 jaar overleden Mevrouw Trijntje Spruijt-Moerman, sinds 25
december 2003 weduwe van Jacob Spruijt. Zij woonde Richard Hollaan 183. Vrijdag 18 mei heeft de begrafenis plaatsgehad
op de Nieuwe Begraafplaats aan de Hooge Zeedijk te Maassluis. Voorafgaand was de dienst van Woord en Gebed, die geleid
werd door ds.C.Schreuder. Wij denken aan haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie.
Examens
In deze weken doen veel jongeren examen. Ook een drietal uit onze wijkgemeente, te weten Max van Klink, Sander Wakker
Jr. en Tessa Wakker. Mochten er nog andere jongeren uit de wijk zijn die examen doen dan kunnen jullie dit doorgeven aan
de scriba van de wijkgemeente.
Pinksteren door Frits Deubel
Laat mij, Heer, door de kracht van Uw geest elke dag een wonder verrichten,
een klein wonder van liefde, dat steeds een ziel uit het duister zal lichten,
een wonder dat weer hoop schenkt en moed, dat treurenden vreugd’vol laat loven
en zelfs harten van steen trillen doet. Heer, schenk mij die geestkracht van boven!
Laat mij, Heer, door uw Geest onbevreesd met vuur’ge tong de vlam ontsteken
op plaatsen waar Uw liefd’ is geweest, doch voor kou reeds lang is geweken.
Geef mij de kracht die Simson bezat wereldse tempels te vernielen
en te bouwen de hemelse stad in verdwaalde, zoekende zielen.
Tenslotte
Namens de wijkkerkenraad wensen wij u gezegende Pinksterdagen.
Henk van der Heijden en Ton Post
Busreis 23 mei
D.V. woensdag 23 mei gaan we met de bus naar Ouddorp. Daar bezoeken we het trammuseum. Er is o.a. een rondleiding en
we gebruiken daar de lunch. Daarna volgt een mooie rit in een oude tram over Goeree Overflakkee. Het vertrek vanuit de
Schans is om 09.30 uur (aanwezig om 09.15 uur) en ± 17.00 zijn we weer thuis. Kosten € 40 per persoon. Opgeven en
informatie bij Mattie Boudesteijn 5919601 of Nel van Baalen 5917643. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Bloemen.
Zondag 13 mei werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar mevrouw G. van Eck, Wipperspark
73 en naar het echtpaar Bos, Twijnerij 9
Giften
Ton Post ontving bij verkoop van cd’s € 8,- van N.N. voor de wijkkas. Mevr. Vroon ontving € 10 van mevr. P vor de HVD.
Allen hartelijk dank.
Diaconiecollecten
De rondgangcollecte is de Pinksterzendingscollecte van de GZB, met als thema ‘Geef verslaafden in Mexico nieuwe hoop’.
Mexico, het land van de taco’s en sombrero’s. Daarnaast tekenen drugs en geweld helaas ook het land. Velen komen al jong
in aanraking met drugs. Op straat, via vrienden of om het harde leven te vergeten. Het leven wordt hierdoor niet makkelijker,
in tegendeel. Om die reden heeft een kerk in Mexico Centro Shalom opgericht. Ze heeft haar armen uitgestrekt naar de
mensen die overal buiten vallen. Centro Shalom is een uitzondering op de vele afkickcentra die het land rijk is. In

tegenstelling tot andere centra, richt Centro Shalom zich niet alleen op het afkicken, maar ook op de persoon, de familie en
God. Mensen die al jaren verslaafd zijn en meerdere malen hebben geprobeerd af te kicken, slagen daar bij Centro Shalom
wel in. Naast het afkicken, leren de verslaafden over hun verleden te praten, te vergeven en weer op een toekomst te hopen.
Deze mensen zijn ook gezien door God en ook zij verdienen een tweede kans. De GZB steunt Centro Shalom in Mexico. Uw
gebed en financiële steun zijn daarbij onmisbaar. Geef daarom aan de collecte.
De uitgangscollecte is voor plaatselijke ondersteuning. De wijkdiakenen
Uitje woensdagmorgen Bijbelkring.
Ons jaarlijkse gezellige ochtend van onze woensdagmorgen Bijbelkring ging deze morgen naar Hoek van Holland naar
Museum Chateau du Lac. Jammer dat onze dominee niet mee kon maar wij hadden een prima vervanger aan Mar Langerak.
Wij verzamelden om 9 uur in de Schans, dronken er koffie en toen op naar de Hoek.Wij zagen heel veel oude spullen die
deze tuinder verzameld had. Veel herkenden wij wel maar deze man kon zo leuk over alles vertellen dat het een lust was om
te luisteren. ’t Was ook op een mooie plek . Wij kregen koffie met koek. Ook mocht je nog een torentje beklimmen maar dat
heb ik niet gedaan. Na afloop kregen we allemaal een bosje Fresia’s, die teelde deze tuinder. Na een fijne ochtend kwamen
wij om half één weer in de Schans aan. Voldaan en blij met dank aan onze goede God kwamen wij allen weer gezond terug.
Annie Mosterd.
Bedankt.
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de bloemen, kaarten, telefoontjes, digitale en persoonlijke
felicitaties die wij van jullie mochten ontvangen.
Het is goed om te ervaren dat zovelen, rond ons 50 jarig huwelijk, aan ons gedacht hebben.
Anneke en Chris Bos
Aangifte voor de Inkomstenbelasting 2017
Het is verrassend om te zien hoe goed de Belastingdienst op de hoogte is van alle gegevens over de inkomens van
belastingplichtigen. Ik heb geen enkele fout kunnen ontdekken.
De opbrengt van mijn hulp bij de aangifte voor 2017 bedraagt €. 100,00. Het bedrag heb ik overgemaakt naar de Commissie
Orgelconcerten Groote Kerk NL75INGB0005732340 voor het onderhoud van ons geliefde Garrelsorgel. Dank aan de goede
gevers en hopelijk tot volgend jaar.
J.M. Kalkman.
Nacht van gebed in Maassluis
Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om
daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Met opzet ’s
nachts omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben. Bid mee! Jummai uit Nigeria na een aanval op haar
dorp: “Elke avond zijn we bang dat we ’s nachts weer worden aangevallen. ’s Ochtends dank ik God telkens opnieuw voor
Zijn bescherming.” Als christen maken we deel uit van hetzelfde Lichaam van Christus. Bidt u mee voor uw broers en zusters
zoals Jummai? Deze Nacht staan christenen centraal uit onder meer Nigeria, Eritrea, de moslimwereld en Centraal-Azië.
Kom naar de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk van 1 op 2 juni
waar
: Het Kompas, Ibisstraat 1, 3145 AG Maassluis.
Hoe laat : 20.00 uur - 02.00 uur.
U kunt er ook voor kiezen om een deel van de nacht mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de nacht horen we verhalen
van vervolgde christenen en ondersteunen we hen door gebed.
Meer informatie: www.opendoors.nl
Collecten
Hemelvaartsdag 10 mei: diaconie, Eleos: € 94,10
kerk: € 87,76
diaconie, alg. mid.: € 86,30
Zondag 13 mei:
diaconie, alg. mid. € 232,11
kerk : € 279,86
diaconie,Oikocredit € 251,50
Diensten 27 mei: 10.00 uur: ds. T. Jacobs uit Leiden
19.00 uur:proponent H.Z. Klink uit Ouddorp
Kinderoppas 27 mei: Nel Vogel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Psalm 118:12,14
12 Dit is de dag, de roem der dagen,
14 Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
Dien Isrels God geheiligd heeft;
Verhogen Uwe majesteit;
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;
Hem roemen, die ons blijdschap geeft.
U prijz' ik tot in eeuwigheid.
Och HEER, geef thans Uw zegeningen;
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven,
Och HEER, geef heil op dezen dag;
Want goed is d' Oppermajesteit;
Och, dat men op deez' eerstelingen
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Een rijken oogst van voorspoed zag.
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!
Psalm 119:3,9
3 Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!
9 Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER,
Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken!
Opdat ik leev', Uw woorden moog' bewaren,
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd;
En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer',
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, Mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren;
Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest,
Dat mijne ziel de wond'ren zie en eer',
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken.
Die in Uw wet alom zich openbaren.

