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 1 juli 2018

Bij de diensten
Vanochtend gaat voor dominee C.M.van Loon uit Rotterdam. Hij is als predikant verbonden aan de Hervormde
Gemeente Rotterdam De Samaritaan Opstandingskerk en Laurenskerk. Daarvoor was hij predikant in Capelle a/d
IJssel. In de avonddienst hoopt voor te gaan dominee D.van Vreeswijk uit Zevenhuizen. Gezegende diensten
toegewenst.
Zieken
Mevrouw L.M.Meinster mocht enkele dagen na de zware operatie weer naar huis. Maar zij moet het nog heel
rustig aan doen. De heer V.’t Hart gaat heel langzaam vooruit. Er moeten nog een aantal onderzoeken volgen. Wij
denken aan hem en zijn vrouw. Er zijn vele (ernstige) zieken in onze wijkgemeente. En ook mensen die nog
onderzoeken moeten ondergaan of wachten op uitslagen van die onderzoeken. Veel, vooral oudere
gemeenteleden, kunnen niet meer naar de kerk , maar zijn dan toch via de techniek met ons verbonden. Er gaat
echter niets boven het zelf in de kerk meebeleven van de dienst. Laten we als wijkgemeente om hen heen blijven
staan en hen gedenken in onze voorbeden.
Meeleven
We leven mee met mevrouw A.C.Mosterd-Bakker, wiens zuster, mevrouw H.J.Witvliet-Bakker, afgelopen
weekend is overleden. De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden. Wij wensen haar veel sterkte.
Pastoraat
Het is de bedoeling dat D.V. in de morgendiensten van 8 en 15 juli dominee Tanghé weer zal voorgaan. Zie ook
het bericht ‘Uit de pastorie’. Daarna gaat zijn vakantie in en hoopt hij D.V. 26 augustus weer in de diensten voor
te kunnen gaan. Voor zaken die met het pastoraat te maken hebben kunt u in die periode contact opnemen met uw
wijkouderling of de scriba.
Doopdienst.
De morgendienst van D.V. zondag 8 juli staat in het teken staan van de doop van Sten Simon Cornelis van Wijk,
zoon van Jolanda van Wijk van den Dool en Ernst van Wijk.
Door de ziekte van ds. Tanghé kon dit niet eerder, zij zijn blij en dankbaar dat dit nu alsnog doorgang kan vinden.
Denk aan mij (tekst dominee W.Kok)
Als ik een kruis moet dragen, denk aan mij.
Als ik mijn nood zal klagen, denk aan mij.
Als stormen woeden, en tegenspoeden, de twijfel voeden, denk aan mij.
O Heer’ en draag mij alle dagen. Denk aan mij.
Als ik een kruis moet dragen, denk aan mij.
Wil door Uw kracht mij schragen, denk aan mij.
Laat mij dan merken, Uw kracht kan sterken, volharding werken, denk aan mij.
O Heer’ naar al Uw welbehagen, denk aan mij.
Als ik een kruis moet dragen, denk aan mij.
Jezus, ik wil U vragen: denk aan mij.
Sla mij dan gade, Uw kruisgenade, koom’ mij te stade, denk aan mij.
O Heer, leer mij volhardend dragen, denk aan mij.
Tenslotte
Namens de wijkkerkenraad een hartelijke groet van Henk van der Heijden en Ton Post
Uit de pastorie
Lieve gemeenteleden, even een kort berichtje. Mijn herstel zet zich gelukkig langzaam maar zeker door. Zondag 8
juli hoop ik in de morgendienst na lange tijd weer in uw midden voor te gaan. Ik zie er heel erg naar uit en dan
ook nog in een doopdienst voor gaan, maakt het extra fijn. Na afloop drinken we koffie en dan hopen we elkaar
ook informeel te ontmoeten.
Een hartelijke groet J.F.Tanghé
Bloemengroet
Zondag 24 juni gingen de bloemen als groet en bemoediging van ons allen naar het echtpaar Warbout en het
echtpaar Bax.

Giften
Ontvangen voor de wijkkas door mw. v. Santen de Hoog € 20 van de fam. W. en voor de bloemen door mw.
Vroon € 6 van de fam. Vd. H.
Diaconiecollecten
De rondgangcollecte is vandaag voor een project van P1027: omzien naar je wijk in Egypte.
De Presbyteriaanse kerk van Egypte is erg actief met kerkplanting, o.a. in de nieuwe buitenwijken van grote
steden. Deze nieuwe gemeenten zijn volop actief in de wijk, bijvoorbeeld met kinderopvang, scholing of een
tandartspraktijk. Op deze manier willen zij van betekenis zijn voor hun omgeving.
De wijkdiakenen
Collectes juni 2018
Helaas is het niet gelukt de neergaande lijn in de collectes voor de kerk om te buigen. Vergeleken met 2017
brachten deze in juni bij de rondgang € 148,94 en de uitgangscollecte € 17,35 minder op.
Mag ik deze collectes, al zijn die niet aan aansprekende doelen gekoppeld, toch nog eens hartelijk bij u
aanbevelen. p.vroon@kabelfoon.nl
Collecten 24 juni:
Diaconie, alg. middelen:
€ 168,87
Kerk:
€ 256,67
Diaconie, Heilig Avondmaal:St. Schuilplaats: € 408,05
Diensten 8 juli:
10.00 uur: ds. J.F.Tanghé
19.00 uur: ds. F. Wijnhorst, Katwijk,
Kinderoppas 8 juli: Henriette van Santen de Hoog en Rianne Boogaard
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

morgendienst: Psalm 51:4,5

4 Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel,
Nu gans melaats, zal rein zijn en genezen.
Was mij geheel, zo zal ik witter wezen
Dan sneeuw, die vers op 't aardrijk nederviel.
Ai, geef mij weer gewenste zielevreugd;
Laat uit Uw mond mij stof tot blijdschap horen;
Zo wordt opnieuw 't verbrijzeld hart verheugd,
En in mijn geest de ware rust herboren.

5 Verberg Uw oog van mijn bedreven kwaad,
Waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden;
Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden,
En spreek mij vrij van mijne gruweldaad.
Herschep mijn hart, en reinig Gij, o HEER,
Die vuile bron van al mijn wanbedrijven;
Vernieuw in mij een vasten geest, en leer
Mij aan Uw dienst oprecht verbonden blijven.

avonddienst: Psalm 33:10,11
10 Zijn machtig' arm beschermt de vromen,
En redt hun zielen van den dood;
Hij zal hen nimmer om doen komen
In duren tijd en hongersnood.
In de grootste smarten
Blijven onze harten
In den HEER gerust;
'k Zal Hem nooit vergeten,
Hem mijn Helper heten,
Al mijn hoop en lust.

11 Laat ons alom Zijn lof ontvouwen:
In Hem verblijdt zich ons gemoed,
Omdat wij op Zijn naam vertrouwen,
Dien Naam, zo heilig, groot en goed.
Goedertieren Vader,
Milde zegenader,
Stel Uw vriend'lijk hart,
Op Wiens gunst wij hopen,
Eeuwig voor ons open;
Weer steeds alle smart.

