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 24 juni 2018
Bij de diensten
Vanochtend vieren we het Heilig Avondmaal. We zijn welkom aan de Tafel van de Heer. Er is een gedrukte
liturgie. Voorganger is dominee W.H.van Boeijen uit Ter Aar. Hij was predikant in Ferwerd, Hoogeveen en
Rockanje. In de periode dat hij aan Rockanje verbonden was (2004-2011) ging hij regelmatig bij ons voor.
In de avonddienst hoopt voor te gaan dominee G.van Velzen uit De Lier. Er is dan dankzegging.
Gezegende diensten toegewenst.
Aanvulling op berichten in Kerkwijzer
In de Kerkwijzer werd gemeld dat voor de ochtenddienst op DV 1 juli 2018 nog niet bekend was wie er zou
preken. Inmiddels is dominee C.M.van Loon uit Rotterdam bereid gevonden deze dienst te leiden.
Zieken
Henk Verveen heeft op 19 juni zijn 3e chemokuur gekregen. Er volgt nu weer een periode van herstellen van deze
behandeling. Een eventuele 4e chemokuur staat gepland voor 10 juli. Wij wensen hem en Anneke veel sterkte toe.
Yvonne Bokhorst heeft de afgelopen week een aantal onderzoeken gehad. De oorzaak van haar hartproblemen
hoopt men hierdoor te kunnen vinden, Mevrouw L.M.Meinster heeft afgelopen donderdag een zware operatie
moeten ondergaan. De verwachting was dat zij misschien vóór het weekend weer naar huis mocht, maar zij zal
dan nog heel rustig aan moeten doen. Verder zijn er nog veel (ernstig) zieken in onze gemeente voor wie de
toekomst nog onzeker is. Wij wensen allen, genoemd en niet genoemd, Gods nabijheid en bevelen hen in uw
voorbede aan.
Dominee J.F.Tanghé
Dominee Tanghé is deze week bij de bedrijfsarts geweest. In overleg met hem is besloten om, indien mogelijk, in
de morgendiensten van 8 en 15 juli voor te gaan. Dit op arbeidstherapeutische basis. Na zijn vakantie hoopt hij
dan op DV zondag 26 augustus weer in beide diensten voor te kunnen gaan, mits er geen rare dingen gebeuren of
zich een terugval voordoet. Behalve de preekvoorbereiding onderneemt hij tot aan 8 juli geen andere activiteiten
in de gemeente. Zijn er dingen te melden dan kunt u zich in verbinding stellen met uw wijkouderling of met de
scriba.
Wij hopen voor dominee Tanghé dat het herstel zich mag voortzetten en wensen hem en zijn vrouw alle goeds.
Geslaagd
Een achttal jongeren van onze wijkgemeente zijn geslaagd voor hun examen: Stefan de Bruijn, Emma
Groenendijk, Max van Klink, Nena Poot, Inez Vruggink, Sander Wakker Jr. Tessa Wakker en Noa van Zijl. Van
harte gefeliciteerd en succes met de verdere studie of het zoeken naar werk.

De Tafel van de Heer
De Tafel van onze Heer,
versterkt ons geloof keer op keer.
Erkende ik mijn naasten in verdriet en pijn?
Zal ik er altijd voor hen zijn?
Heb ik met recht en liefde vergeven,
zoals dat door U is beschreven?
Was ik puur en oprecht?
Of verschuilde ik mij voor het onrecht?
Ben ik bereid mijn schuld te belijden,
en voortaan me aan U te wijden?
Wil ik U altijd volgen op de Weg die U mij leidt,
of meet ik soms anders, omdat mij dat beter lijkt?
Ben ik een discipel of hem die er niet meer bij was,
de verrader genaamd Judas.
Dan ben ik gekend door mijn Heer,
en mag delen in Zijn genade telkens weer.
Tenslotte
Namens de wijkkerkenraad een hartelijke groet van Ton Post
Bloemen.
Zondag 17 juni gingen de bloemen als groet en bemoediging van ons allen naar het echtpaar Roelofsen en het
echtpaar Wuijster.
Giften
Diaken Roel Touw ontving € 50 van de hr. A.d.B. voor de diaconie. Hartelijk dank

Diaconiecollecten
De rondgangcollecte is vandaag voor de algemene middelen.
De collecte tijdens het Heilig Avondmaal is voor de Stichting Schuilplaats te Veenendaal, met deze keer als thema
‘pesten’. Het doel van de stichting is het verlenen van hulp, vanuit een christelijke levensbeschouwing, aan
personen die in psychosociale nood verkeren. Zij verlenen o.a. hulp bij ervaringen met pesten. Als je iets
ingrijpends meemaakt kan het zijn dat hieruit psychische of lichamelijke klachten ontstaan. Je voelt je onrustig,
slaapt slecht of piekert veel. Structureel gepest worden is ingrijpend! Pesten kan op velerlei manieren gebeuren:
schelden, belachelijk maken, vernederen, cyberpesten of lichamelijk geweld. Hoe wordt het pesten gestopt? Wat
kun je zelf doen als je gepest wordt? De hulpverleners van Stichting Schuilplaats begeleiden jongeren en
volwassenen die te maken hebben met pestervaringen. Stichting Schuilplaats is sterk afhankelijk van donaties en
giften. Wilt u het werk van de stichting steunen door een gift tijdens het Heilig Avondmaal. Hartelijk dank.
De wijkdiakenen
Huwelijksjubilea en verjaardagen juli 2018
Huwelijksjubilea
2 juli 65 jaar getrouwd de heer en mevrouw van der Houwen-Visser; 3 juli 55 jaar getrouwd de heer en mevrouw
de Jong-van der Lee; 24 juli 60 jaar getrouwd de heer en mevrouw de Knegt-Metselaar; 26 juli 40 jaar getrouwd
de heer en mevrouw ’t Hart-Boer; 27 juli de heer en mevrouw Zuur-Vellekoop; 31 juli 62 jaar getrouwd de heer
en mevrouw Roelse-Pols.
Verjaardagen 80 jaar en ouder
3 juli mevrouw J.P.Verkerk-Varekamp; 7 juli mevrouw G.van der Meer-Koornneef; 13 juli de heer
A.K.Steenhoek; 14 juli de heer M.J.de Bruin; 15 juli mevrouw C.Bot-Vermeer en mevrouw J.E.van Vuuren-van
der Stok; 16 juli mevrouw H.van der Houwen; 21 juli de heer J.Veth; 23 juli de heer W.Ketting en de heer A.de
Bruijn; 24 juli mevrouw J.D.Boer-Kap en mevrouw T.Meijboom-Bronwasser; 26 juli mevrouw G.C.E.Harlaarvan Straten en mevrouw J.P.M.van Aalst-Kouwenhoven; 29 juli mevrouw D.Troost-van Es; 30 juli mevrouw
C.Molendijk-Noordijk en 31 juli de heer G.Hooijmeijer.
Voor alle data geldt D.V. en wijzigingen voorbehouden.
Wijkgemeente Groote Kerk wenst u allen een fijne dag en Gods zegen voor de toekomst.
Bedankt
Hiermede willen wij u dankzeggen voor de beterschapkaarten, bezoeken en bemoediging tijdens mijn verblijf in
het ziekenhuis, revalidatiecentrum Marnix en thuiskomst. Mede hartelijk dank voor de felicitatiekaarten vanwege
ons 60-jarig huwelijk. Dit alles heeft ons bijzonder gesterkt.
Met vriendelijke groeten de heer en mevrouw Warbout-van der Pol.
Vrijwilligers gezocht
Op zaterdag 8 september 2018 (Monumentendag) is er weer een bazaar/rommelmarkt rondom de Groote Kerk. De
leden van de evenementencommissie kunnen dit niet alleen. Daarom worden er vrijwilligers gevraagd, want vele
handen maken licht werk luidt een bekend spreekwoord. Vanaf nu kunt u zich aanmelden bij Wim Pronk of
Sander Wakker. En ook via evenementengrootekerk@gmail.com
Er is altijd wel wat te doen, dus meld u aan!
Collecten 17 juni:
Diaconie, Boeren in Pakistan: € 224,77
Kerk: € 236,90
Kerk, uitgang: € 201,70
Diensten 1 juli:
10.00 uur: ds. C.M.van Loon, Rotterdam
19.00 uur: ds. D. van Vreeswijk, Zevenhuizen
Kinderoppas 24juni: Nel Vogel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psalm 68:10
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

