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 10 juni 2018
Bij de diensten
Vanochtend hoopt voor te gaan dominee A.B.Vroomans uit Delft. In deze dienst zullen Daphne van Muijen, Lisa
Wakker en Tessa Wakker belijdenis van hun geloof afleggen. Na de dienst kunt u hen feliciteren en is er gelegenheid
onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade, elkaar te ontmoeten. We hopen dat velen de nieuwe lidmaten
zullen feliciteren, als teken dat ze zijn opgenomen als lidmaten van de wijkgemeente Groote Kerk.
In de avonddienst gaat voor dominee W. Markus uit Bergschenhoek. Gezegende diensten toegewenst.
Zieken
De verwachting was dat de heer A.van Baalen afgelopen maandag weer naar huis mocht, maar er moest eerst thuiszorg
geregeld zijn en dan mocht hij pas naar huis. Dat kon echter nog wel een paar dagen duren. Gerrit v.d. Dool herstelt
maar langzaam van zijn knieoperatie na het motorongeluk. De heer J.v.d. Meer heeft een nieuwe heup gekregen. Henk
Verveen is herstellende van de 2e chemokuur. De volgende staat gepland voor 19 juni. Hij heeft erg veel last van
bijwerkingen. Dominee Tanghé moet half juni voor controle naar de neuroloog. Koos van Eck en zijn vrouw Gré
hebben te maken met gezondheidsproblemen.
Over de situatie van dominee J.Ouwendijk, die jarenlang tot volle tevredenheid in onze wijkgemeente bijstand in het
pastoraat heeft verleend, leest u hier onder meer. (Zie: “Situatie Ds. J. Ouwendijk”).
Zo zijn er veel zieken in onze gemeente, genoemd en niet genoemd. Wij bevelen hen in uw voorbede aan.
Afkondigingen
Afkondigingen, verzoeken om voorbeden etc. voor de diensten van DV 17 en 24 juni 2018, kunt u uitsluitend sturen
naar Ton Post, appost@kabelfoon.nl vóór zaterdag 12.00 uur.
Censura Morum
DV zondag 24 juni is er in de ochtenddienst viering van het Heilig Avondmaal. In verband hiermee is er Censura
Morum op maandag 18 juni van 19.00 tot 19.30 uur in de consistoriekamer van de Groote Kerk.
In de avonddienst van 24 juni is er dan geen viering van het Heilig Avondmaal, maar wel dankzegging.
Jouw belijdenis! (geschreven door Rita Balder-Glas)
De Here heeft voor jou gekozen Beloven dat je Hem zult volgen
beloften bij je doop gedaan
je laten vinden waar Hij is
nu mag je openlijk getuigen
Zijn goede werk in jou begonnen
met heel je hart in Jezus naam
Gods wonder, jouw belijdenis

Met hart en ziel mag jij genieten
van hemels brood en klare wijn
bron van troost en jubelstemming
voor allen die hier samenzijn!

Tenslotte
Namens de kerkenraad een hartelijke groet van Henk van der Heijden en Ton Post
Bloemen.
Zondag 3 juni werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar de heer J.v.d.Meer (De Lier)
en naar mevrouw Bot – v.d. Poel.
Giften
Marti v. Klink ontving €20 van dhr. v. S. en mevr. Weeda €5 van fam. P., beide giften voor de wijkkas.
Hartelijk dank.
Diaconiecollecten
De rondgangcollecte is voor de Voedselbank Maassluis. Hun doelstelling is: bijdrage aan vermindering van verborgen
armoede; het geven van advies aan cliënten; doorverwijzen naar hulpverlenende instanties zoals schuld- hulpverlening
en Vraag Raak. Wat doen zij: inzamelen producten die niet verkocht kunnen worden; uitdelen producten aan cliënten;
creëren van een ontmoetingspunt; adviseren en doorverwijzen naar de juiste instanties. Overige activiteiten:
medewerkers van Vraag Raak zijn één keer in de twee weken aanwezig om te helpen bij vragen; elke vrijdag is er een
schuldhulpmaatje aanwezig waar ze bij terecht kunnen met vragen over schuldhulpverlening; regelmatig zijn er
medewerkers aanwezig van Careyn die voorlichting geven over gezondheid, voeding en verslaving. Helaas stijgt het
aantal mensen dat een beroep doet op de Voedselbank nog steeds en is er ook meer geld nodig.. De uitgangscollecte is
bestemd voor de algemene middelen. Beide collecten van harte aanbevolen. De wijkdiakenen
De Schans
In april ontvangen € 445,20 opbrengst oud papier,en donaties € 33,34 waarvoor onze dank. Cor Grinwis
Bedankt
Ik wil iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen en telefoontjes die ik tijdens mijn ziekte heb mogen ontvangen. Het
heeft mij goed gedaan. De groeten van mij Gerrit van der Vlist
OPA – de Schans.
Op woensdagavond 13 juni a.s. vindt er weer een Oud Papier Actie plaats voor gebouw De Schans.
Enthousiaste vrijwilligers van wijkgemeente GROOTE KERK zullen tussen 18.15u. en 20.30u. weer een ronde maken
door de gehele wijk Steendijkpolder om zo veel mogelijk oud papier en karton in te zamelen. Graag uw papier en
karton om uiterlijk 18.15u. buiten zetten. Ook kunt u het op die dag bij De Schans inleveren.

Sanitair Groote Kerk
Inmiddels zijn de toiletten en douches gereed voor gebruik. Ondanks de beperkte beschikbare ruimte is het erg mooi
geworden. Er volgt nog een officiële opening, maar bekijkt (en gebruikt) u het sanitair maar gerust.
Actie Kerkbalans
Hartelijk dank aan degenen die hun bijdrage hebben verhoogd, dan wel een extra gift hebben gegeven. Helaas is het
resultaat nog wat mager. Misschien wachtte u op het vakantiegeld of op teruggegeven belasting om een extra bijdrage
(of toezegging) voor de actie kerkbalans te doen? Het kan nog steeds: rekeningnummer NL56FVBL0635802872 De
stand was medio mei 2018 gestegen naar € 102763, maar nog steeds 20,9 % van het totaal omdat ook in de andere
wijken nog steeds binnenkomt.
Collectes mei 2018
Wat de collectes voor de kerk betreft: vergeleken met 2017 brachten deze in mei bij de rondgang € 38,82 meer op,
maar de uitgangscollecte €281,59 minder. p.vroon@kabelfoon.nl

Garrels aan de Waterweg

De orgelcommissie van de Groote Kerk te Maassluis presenteert op 7 juli een
nieuwe cd: “Garrels aan de Waterweg”, waarop Jaap Kroonenburg het
monumentale Garrels-orgel (1732) bespeelt.Voor de cd is geput uit liveopnamen van orgelconcerten in de jaren 2008 t/m 2014, opgenomen door
geluidsman Aad van der Waal.
Omdat het al enige jaren geleden was dat de orgelcommissie een cd had
uitgebracht en omdat het zonde was dat kwalitatief goede opnamen ‘op de
plank’ bleven liggen, heeft Jaap Kroonenburg een selectie uit de
concertopnamen gemaakt om zo de luisteraar een boeiend programma aan te
kunnen bieden op deze eerste live-cd. Hij vertelt trots: “Dit wordt nu de 32e
uitgave op ons label GARRELS.”
Het programma is gevarieerd en beslaat zowel de Barok als de Romantiek en
toont daarmee de veelzijdigheid van het Garrels-orgel. Naast bekendere werken
zoals het Pièce d’Orgue van J.S. Bach en het indrukwekkende ‘Weinen,
Klagen’ van Franz Liszt,bevat deze cd ook werken die doorgaans weinig
worden uitgegeven, zoals de Vijfde Sonate van C.P.E. Bach en de Toccata per
organo van Hendrik Andriessen.
De cd wordt gepresenteerd tijdens een concert door Jaap Kroonenburg op zaterdag 7 juli om 20.00 uur in de Groote
Kerk te Maassluis en zal vanaf dat moment verkrijgbaar zijn voor € 15.
De cd-opbrengsten komen ten goede aan het onds ter instandhouding van het Garrels-orgel. De toegangsprijs voor het
presentatieconcert bedraagt € 8 (jongeren tot 18 jaar gratis), inclusief programmaboekje en een consumptie na afloop.
Situatie Ds. J. Ouwendijk.
Zoals algemeen bekend is dominee Ouwendijk uit Alphen a/d. Rijn ca. 10 jaar in het ouderenpastoraat binnen onze
wijkgemeente werkzaam geweest.
Velen van u hebben hieraan zeer positieve herinneringen over gehouden en willen graag weten hoe het nu met hem
gaat. In overleg met de dominee het volgende:
Eind januari van dit jaar is zijn vrouw definitief opgenomen in een verpleeghuis in Alphen a/d. Rijn.
Een noodgedwongen maar ook zeer ingrijpende stap. De dominee bezoekt zijn vrouw dagelijks.
Omdat de dominee zelf zich al enige tijd niet goed voelde, o.a. snel moe, zijn meerdere onderzoeken gedaan met als
uiteindelijk resultaat dat begin april bij hem een nier is verwijderd.
Omdat de HB waarde te laag blijft wordt verder onderzoek gedaan en zal de dominee één dezer dagen een
darmonderzoek krijgen.
Hoewel hij gedwongen rustig aan moet doen gaat de dominee nog regelmatig voor in verschillende gemeenten. Hij laat
weten dat het verder redelijk goed met hem gaat en groet u allen hartelijk.
Collecten 3 juni: Diaconie, pakistan € 221,88
kerk € 246,74
kerk, uitgang € 230,60
Diensten 17 juni: 10 uur: J.W.J. Guis, Ridderkerk, voorbereiding HA
19 uur: ds. A.D.L. Terlouw, Bergschenhoek
Kinderoppas 17 juni:Wendy vd Zwan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Psalm 43:3,4,5
3
4
5
Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, Dan ga ik op tot Gods altaren,
Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?
En breng mij, door dien glans geleid,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd; Wat zijt g' onrustig in uw lot?
Tot Uw gewijde tente weder;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Berust in 's HEEREN welbehagen;
Dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Hij doet welhaast uw heilzon dagen;
Ten berge van Uw heiligheid,
Die, na kortstondig ongeneugt',
Uw hoop herleev', naar Zijn gebod;
Daar mij Uw gunst verbeidt.
Mij eindeloos verheugt.
Mijn redder is mijn God.

