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 17 juni 2018
Terugblik
We kunnen terugzien op een feestelijke dienst vorige week zondagochtend, waarin Daphne van Muijen, Lisa
Wakker en Tessa Wakker belijdenis van hun geloof aflegden. Hun “Ja”-woord werd, zoals dominee Vroomans het
zei, door God gehoord.
Bij de diensten
In de ochtenddienst gaat voor dominee J.W.J.Guis uit Ridderkerk. In deze dienst is er voorbereiding op het Heilig
Avondmaal in de ochtenddienst van volgende week zondag.
In de avonddienst is er dan geen bediening van het Heilig Avondmaal, maar wel dankzegging.
Vanavond hoopt dominee A.D.L.Terlouw uit Bergschenhoek voor te gaan.
Gezegende diensten toegewenst.
Censura Morum
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal in de ochtenddienst van 24 juni is er Censura Morum op
maandag 18 juni van 19.00 tot 19.30 uur in de consistoriekamer van de Groote Kerk.
Zieken
De heer A.van Baalen is inmiddels weer thuis en was zelfs afgelopen zondagmorgen in de kerk. Mevrouw
L.M.Meinster heeft van de artsen slechte berichten gekregen. Als het goed is krijgt Henk Verveen op 19 juni de 3 e
chemokuur. De heer V.’t Hart tobt al enige tijd met zijn gezondheid. Een aantal onderzoeken moet nog volgen.
Verder is er wat betreft de overige zieken geen nieuws te melden. Dominee Tanghé geeft zelf een update over zijn
huidige situatie (zie hiervoor het stukje ‘Uit de pastorie’). Alle zieken, genoemd en niet genoemd, veel sterkte en
Gods nabijheid toegewenst.
Welkom
Vandaag zal in de Immanuëlkerk de bevestiging en intrede plaatsvinden van dominee D.W. Brouwer als predikant
voor de gezamenlijke wijkgemeenten Iona en Koningshof. Dominee Brouwer komt van de protestantse
wijkgemeente Utrecht-West. Als wijkgemeente Groote Kerk heten we hem van harte welkom en wensen hem,
samen met zijn gezin, een goede tijd in Maassluis.
Nieuwe privacywet
Zoals u al gemerkt heeft, worden sinds eind mei geen adressen meer genoemd van de zieken, de mensen waar de
bloemen heen gaan, van echtparen die een huwelijksjubileum vieren en zij die 80 jaar of ouder hopen te worden.
Dit is één van de gevolgen van de nieuwe privacywet. Voor informatie over de adressen kunt u het ledenboek
raadplegen of contact opnemen met leden van de kerkenraad of met Ton Post.
Examens
Afgelopen week zijn de uitslagen van de examens bekend gemaakt. Eén uitslag is reeds bekend, zie hierna onder
geslaagd. Wellicht meer in de volgende Zondagsbrief.
Afkondigingen
Afkondigingen, verzoeken om voorbeden etc. voor zondag 24 juni kunt u uitsluitend sturen naar Ton Post,
appost@kabelfoon.nl zaterdag vóór 12.00 uur.
Tenslotte
Namens de kerkenraad een hartelijke groet van Henk van der Heijden en Ton Post
Uit de pastorie
Lieve gemeenteleden,
Even een update uit het Kastanjedal. Sinds een kleine twee weken is er sprake van een significante verbetering in
mijn situatie. Ik heb veel minder pijn in de onderrug, kan beter liggen en dus ook beter slapen, kan goed fietsen,
en ook het zitten en lopen gaat aanzienlijk beter. Volgens de neurologe, waar ik donderdag was, is het herstel nu
ingezet en werpt de injectie op de pijnpoli bijna zes weken geleden, waarbij de zenuw werd behandeld met een
ontstekingsremmer en pijnstiller, nu zijn vruchten af. Een operatie is gelukkig buiten beeld en de keuze voor een
z.g. conservatieve behandeling, d.w.z. het lichaam zelf het werk laten doen bij het opruimen van de hernia, lijkt de
juiste te zijn geweest. U begrijpt, dat ik daar heel blij om ben, al staat er volgens de neuroloog minimaal zes
maanden voordat de uitstulping van de tussenwervelschijf helemaal weg is. Ook kun je restverschijnselen zoals
zenuwpijn in je been of voet overhouden, die niet meer over gaan, maar daar gaan we maar niet van uit. Op dit
moment ben ik zeker nog niet klachtenvrij, maar er is hoop, dat de klachten de komende weken verder zullen gaan
afnemen. Daarom heeft de neurologe me toestemming gegeven om over enige weken weer eens te proberen voor
te gaan en wat bezoeken te gaan afleggen. Maar eerst moet er maandag 18 juni nog een gesprek plaatsvinden met
de bedrijfsarts van de kerk hoe en wanneer dat precies vorm te geven. U hoort daar t.z.t. nog wel meer over. Ik
dank u hartelijk voor het meeleven in de vorm van vele kaarten, telefoontjes, e-mails en appjes, die ik in de
afgelopen tijd ontving en bovenal dank ik u voor uw gebeden.
Een hartelijke groet van uw dominee.

Bloemen.
De bloemen van zondag 10 juni gingen als groet en bemoediging van ons allen naar Daphne van Muijen, Lisa
Wakker en Tessa Wakker.
Giften
Ouderling Pool ontving van mevr. B. € 5 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 hebben nauwelijks
onderwijs kunnen volgen, omdat dat in de afgelegen gebieden nauwelijks voorhanden is. 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
Cycle for Hope
Met een team van 12 wielrenners, waaronder Edwin van Muijen en Tessa Wakker, wordt van 21 tot 23 juni 2018
de Cycle for Hope, rondje Nederland, verreden. Edwin, Tessa en de 10 andere rijders worden tijdens hun ritten
ondersteund door en krijgen verzorging van Marina van Muijen, Sander Wakker en Willy Bart. Het is de
bedoeling dat ze in 48 uur, in estafettevorm, Nederland rondrijden. Hun team, dat team Zuid-Holland heet bestaat
uit drie subteams van 4 renners. Subteam 1 start in Dordrecht op dorp De Hoop waarvandaan ze naar Zeeland
rijden, van Zeeland rijdt team 2 naar Noord-Brabant en team 3 rijdt richting Limburg. Zo gaan ze dag en nacht
door om 48 uur later via Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland, Noord-Holland weer ZuidHolland in te fietsen. Ze hebben dan als team ongeveer 1200 kilometer en als individu 400 kilometer op de
pedalen gestaan. Natuurlijk is het leuk om een dergelijk gave teamprestatie neer te zetten maar dat doen ze
natuurlijk niet voor niets. Ze rijden deze monstertocht om geld in te zamelen voor De Hoop.
We hopen dat ze allemaal weer veilig thuis mogen komen.
Verdere informatie in de Zondagsbrief van 8 april 2018 en op https://www.cycleforhope.nl
Geslaagd ! Stefan de Bruijn is geslaagd voor zijn HAVO diploma. Van Harte Gefeliciteerd !
Kroonluchters glimmen weer
Op 30 mei jl. zijn de kroonluchters weer gepoetst. Het aantal vrijwilligers was helaas minder dan voorheen, maar
dat zal vermoedelijk 2 oorzaken hebben gehad. Ten eerste: de oproep om te poetsen heeft slechts één keer in de
Zondagsbrief gestaan. De melding in de Kerkwijzer is door miscommunicatie niet verschenen. Ten tweede: Het
poetsen kon door de kerkaanpassingen (toren en sanitair) ongeveer een maand later worden uitgevoerd. Een aantal
vrijwilligers was door vakantie of andere zaken verhinderd. Gelukkig mocht dat de pret niet drukken. Gezellig
met zijn allen poetsen onder het genot van fijne kerkmuziek en niet te vergeten de koffie met heerlijke taart
geschonken door de grote ‘onbekende’ in de pauze. Hierbij wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Ik
hoop jullie en indien mogelijk nog meer vrijwilligers weer te zien bij de volgende poetserij in november D.V. Met
vriendelijke groeten
Niek van Namen, koster Groote Kerk
Collecten 10 juni:
Diaconie, voedselbank: € 219,27
kerk € 263,00
Diaconie, alg. middelen € 248,31
Diensten 24 juni:
10 uur: ds. W.H. van Boeijen, ter Aar, Viering Heilig Avondmaal
19 uur: ds.G. van Velzen, de Lier , Dankzegging
Kinderoppas 24juni: Nel Labee
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Psalm 118: 7,8
7 De HEER is mij tot hulp en sterkte;
8 Gods rechterhand is hoog verheven;
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang;
Des HEEREN sterke rechterhand
Hij was het, die mijn heil bewerkte,
Doet door haar daân de wereld beven,
Dies loof ik Hem mijn leven lang.
Houdt door haar kracht Gods volk in stand.
Men hoort der vromen tent weergalmen
Ik zal door 's vijands zwaard niet sterven,
Van hulp en heil ons aangebracht;
Maar leven, en des HEEREN daân,
Daar zingt men blij, met dankb're psalmen:
Waardoor wij zoveel heil verwerven,
"Gods rechterhand doet grote kracht."
Elk, tot Zijn eer, doen gadeslaan.

