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.
Bij de diensten
Vanochtend gaat voor dominee J.M.van Wijk, emeritus predikant te Sliedrecht. Hij diende de hervormde gemeenten
van Een, Sebaldeburen en Leek. In 2015 ging hij met emeritaat.
In de avonddienst hoopt voor te gaan dominee J.Tadema uit Urk. Hij diende de gemeenten van Ferwerd (1998) en
Strijen (2003). In 2009 kwam hij naar Urk, waar hij op 29 april 2018 vanwege emeritaat afscheid heeft genomen.
Gezegende diensten toegewenst.
Zieken
De heer J.Warbout mocht na 9 weken verblijf in ziekenhuis en verpleeghuis weer naar huis. Een hele geruststelling
voor hem en zijn vrouw. Als het goed is heeft de heer J.v.d.Meer afgelopen maandag een nieuwe heup gekregen. We
hopen dat de klachten hiermee verdwenen zijn. De heer Vincent ’t Hart voelt zich al een hele tijd niet goed. Naar de
oorzaak worden nog onderzoeken verricht. Henk Verveen heeft nu wel de 2e chemokuur kunnen krijgen. De heer A.van
Baalen mag naar alle waarschijnlijkheid a.s. maandag weer naar huis. Verder noemen we de namen van; Koos van Eck
en Gré van Eck-Buwalda.
Dominee J.F.Tanghé is nog niet in staat om zijn werkzaamheden weer op te pakken (zie zijn bericht ‘Vanuit de
pastorie’). Alle zieken, genoemd en niet genoemd, evenals de mensen in de verpleeg- en verzorgingstehuizen, bevelen
wij in uw voorbede aan.
Openbare belijdenis
Met grote dankbaarheid en vreugde maakt de wijkkerkenraad bekend dat Daphne van Muijen, Lisa Wakker en Tessa
Wakker, de wens te kennen hebben gegevens belijdenis van hun geloof te willen afleggen.
Dit zal gebeuren in de ochtenddienst op DV 10 juni 2018, waarin hoopt voor te gaan dominee A.B.Vroomans uit Delft.
Fijn dat er nog jonge mensen in onze wijkgemeente zijn die Christus willen volgen en hun jawoord willen uitspreken.
Wij wensen hen een goede voorbereidingstijd toe.
Overleden
In de vroege ochtend van 26 mei 2018 is in de leeftijd van 85 jaar overleden mevrouw Johanna van Buuren-van Baalen,
laatst gewoond hebbend De Vloot 64/1B3 te Maassluis. Jarenlang is zij, samen met haar man Adri van Buuren
(overleden 11 november 2011), gastlid in onze gemeente geweest en een trouw bezoekster van de diensten. Donderdag
31 mei 2018 is er een dankdienst gehouden in de Immanuelkerk waarin voorging dominee C.M.Schreuder, waarna de
bijzetting in het familiegraf heeft plaatsgehad op de Algemene Begraafplaats, Willem de Zwijgerstraat 36 te Maassluis.
Haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind, schoonzus en verdere familie heel veel sterkte en Gods nabijheid in deze
moeilijke tijd.
Tenslotte
Voor de diensten in de maand juni waarin dominee Tanghé zou voorgaan zijn inmiddels gelukkig gastpredikanten
gevonden. Namens de wijkkerkenraad een hartelijke groet.
Henk van der Heijden en Ton Post
Uit de pastorie
Lieve gemeente
Hoe graag ik ook vanochtend en de weken daarna had willen voorgaan, toch moet ik u nu tot mijn spijt meedelen, dat
me dat niet gaat lukken. Vijf weken nadat ik opnieuw last van mijn rug kreeg en een hernia werd geconstateerd, is het
nog te vroeg om weer voor te gaan. Feitelijk heb ik al sinds 10 december vorig jaar veel last van mijn rug en
desondanks heb ik tot het uiterste geprobeerd mijn ambtswerk te blijven doen. Maar nu moet ik erkennen, dat het
gewoon niet gaat en daar moet en heb ik me met verdriet bij neergelegd. Maar het is zoals het is en nu proberen voor te
gaan is ook niet verstandig omdat ik graag nog een jaar u als gemeente met vreugde wil kunnen dienen tot aan mijn
emeritaat. Ik wens u voor de komende tijd gezegende diensten, in het bijzonder voor de belijdenisdienst waarin drie
jonge mensen hun liefde voor de Here Jezus willen belijden. Tenslotte roep ik u op de kerkenraad te steunen en op te
dragen in uw gebed, opdat zij wijsheid en kracht mogen ontvangen voor de extra taken, die zij op hun schouders
hebben gekregen. Een hartelijke groet van
Dominee J.F.Tanghé
Bloemen.
Zondag 27 mei werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar Ester Farber in Vlaardingen
en naar Jaap Kroonenburg.
Giften
Roel Touw ontving van dhr.A.de B. € 100 en mevr. Weeda ontving € 5, beide giften voor de wijkkas. Hartelijk dank.
Diaconiecollecten
Een inkomen voor boeren in Pakistan is een project van Kerk in Actie. REEDS helpt om de inkomsten van boeren te
vergroten. Meer dan de helft van de Pakistaanse bevolking werkt in de landbouw. Helaas bezitten gezinnen slechts
kleine stukken grond, waardoor de opbrengst onvoldoende is om in het levensonderhoud te voorzien. Bij tegenvallende
oogsten zijn deze gezinnen extra kwetsbaar, omdat zij geen andere bronnen van inkomsten hebben. In de arme regio
Zuid-Punjab ondersteunt partnerorganisatie REEDS christenen en kastenloze hindoes om hun inkomsten te vergroten.
Als religieuze minderheden zijn deze mensen extra kwetsbaar. Velen van hen hebben nauwelijks onderwijs kunnen
volgen, omdat dat in de afgelegen gebieden nauwelijks voorhanden is of erg duur. De partnerorganisatie van Kerk in
Actie, REEDS, geeft vaktrainingen en verstrekt leningen aan gezinnen die niet in aanmerking komen voor een lening

bij een bank. Ook helpen zij deze gezinnen om hun inkomsten uit hun landbouwproductie te verhogen. Zo leren boeren
te onderhandelen om een betere prijs voor hun producten te vragen op de markt. Ook brengen zij boeren in contact met
afnemers om tussenhandel uit te schakelen. Dankzij hun inzet kunnen 215 gezinnen hun inkomsten en daarmee hun
levensstandaard verbeteren. Uw bijdrage is gewenst waarvoor dank.
De wijkdiakenen
Gemeenteleden in verpleeg- en verzorgingshuizen
Mevr. P.Bravenboer; mevr. M.Hanemaaijer-Verboom; mevr. M.van ’t Wout-van der Linden; mevr. W.van DijkSperling; dhr. W.Ketting; mevr. G.K.de Roode; dhr. G.H.Smith; dhr. J.H.Baanvinger; mevr. D.Troost-van Es; dhr.
J.van Straten; mevr. C.Bot-Vermeer; mevr. J.P.Verkerk-Varekamp; mevr. E.Linschoten-van Dijk; dhr. A.van Baalen;
dhr. A.de Boode; dhr. A.de Bruijn; mevr. T.G.Bot-van der Poel; mevr. P.Broos-de Zeeuw; dhr. C.Verburgh; mevr.
J.Warnaar-Westein; mevr. J.B.Bergwerff-van der Vis en mevr. A.Hoogenraad-Kwetters.
Wijzigingen voorbehouden.
Informatie over de adressen bij de kerkenraadsleden of Ton Post.
Ons ouderenreisje op 23 mei.
Dat ging deze keer naar Ouddorp naar een trammuseum. Wij verzamelden om 9.15u. in de Schans en dronken er koffie.
Als verrassing kwam dominee Tanghé ook even kijken en ging ons voor in gebed alvorens wij vertrokken. Daarna
zwaaide de dominee ons uit.
Wij reden een prachtige route door de duinen, wat is ons land toch mooi ! Zo kwamen wij aan bij het Trammuseum
waar ons koffie met gebak wachtte. Hierna gingen we de oude wagons bezichtigen en kregen we een rondleiding, Na
een goed verzorgde lunch zijn wij op de oude tram gestapt en gaan rijden, alles langs het water, wij zagen de
mosselkwekerij enz. Na terugkomst zijn wij op het terrein naar een terras gegaan aan het water waar we een drankje en
lekkere hapjes kregen tot het tijd was om naar Maassluis te gaan wat heel vlot verliep.
Zo kwamen wij weer blij voldaan aan bij de Schans, met dank aan onze goede God, na een hele fijne dag met elkaar.
Geslaagd dus hè ? Annie Mosterd.
Orgelpijpen
In de maand mei hebben de orgelpijpen € 23,70 opgebracht. Het is te zien dat vele mensen op vakantie zijn geweest.
Hartelijk dank aan allen die weer hebben bijgedragen aan het onderhoud van ons orgel.
Een bezoek aan ons orgel heeft € 60 opgebracht. Van de heer Kalkman ontvingen wij € 100 voor zijn werk bij de
belastingaangiften. Van NN kwam een gift van € 100 binnen. Heel hartelijk dank hiervoor.
Begin juni is ons Garrels-orgel weer geheel op stemming gebracht. Hartelijk dank aan de heren Bouterse, Maat en Prins
voor hun hulp aan de klavieren. Met een goed voorbereid instrument starten wij de zomerserie op zaterdag 9 juni. Geert
Bierling zal dan een gevarieerd programma laten horen. Hij speelt werken van Bach, Händel en Bierling en zal het
concert afsluiten met een improvisatie in romantische stijl. Welkom!
Een hartelijke groet,
Jaap Kroonenburg.
Collecten 27 mei: diaconie, P1027 Columbia: € 239,95
kerk: € 254,25
wijkkas: € 242,46
Diensten 10 juni: 10.00 uur: ds. A. Vastenhoud, Den Haag
19.00 uur: ds. W. Markus, Bergschenhoek
Kinderoppas 10 juni:Henriette van Santen de Hoog en Rianne Boogaard
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psalm 116: 1,2,3,4,5

1 God heb ik lief; want die getrouwe HEER
4 D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan;
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
'k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder.
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.
Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan.
2 Ik lag gekneld in banden van den dood,
5 Gij hebt, o HEER, in 't dood'lijkst tijdsgewricht
Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen;
Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen,
Ik was benauwd, omringd door droefenissen;
Mijn voet geschraagd; dies zal ik, voor Gods ogen,
Maar riep den HEER dus aan in al mijn nood:
Steeds wandelen in 't vrolijk levenslicht.
3 "Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!"
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig;
De HEER is groot, genadig en rechtvaardig,
En onze God ontfermt zich op 't gebed.

Psalm 97: 6,7

6 Beminnaars van den HEER,
Verbreiders van Zijn eer,
Hoopt steeds op Zijn genade,
En haat altoos het kwade.
Hij, die in tegenspoed
Zijn gunstgenoten hoedt,
Verleent hun onderstand,
En redt z' uit 's bozen hand,
Die op hun onschuld woedt.

7 Gods vriend'lijk aangezicht,
Heeft vrolijkheid en licht
Voor all' oprechte harten,
Ten troost verspreid in smarten.
Juicht, vromen, om uw lot;
Verblijdt u steeds in God;
Roemt, roemt Zijn heiligheid;
Zo word' Zijn lof verbreid
Voor al dit heilgenot.

