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Zondag 15 juli 2018
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
Zondag 15 juli hoop ik voor te gaan in de morgendienst. De preek zal gaan over Genesis 29:25a; “Zie, het was Lea”. Na
de vakantieperiode ben ik van plan om een serie preken te houden over de Jacob en Jozefsgeschiedenis uit Genesis 3550. De preek van zondag is de opmaat daar naar toe. In de avonddienst gaat voor proponent M.M.J. Verheuvel uit
Schoonhoven. Hebt met hem een gezegende dienst. Mag ik u en jou aansporen om trouw te zijn in de kerkgang ook in
de vakantieperiode met gastvoorgangers? Het is ieder jaar voor onze preekvoorziener Piet Bouterse een hele klus om
het rooster in de vakantieperiode rond te krijgen. Een woord van dank aan zijn adres voor dit werk is dan ook zeker op
zijn plaats, want u weet niet half wat er allemaal bij komt kijken en hoeveel tijd er mee gemoeid is.
Uit de pastorie
Met dankbaarheid kijk ik terug op de doopdienst van afgelopen zondag. Wat was ik blij om weer op die vertrouwde
kansel te staan en u en jullie weer te ontmoeten! Hartelijk dank ook voor uw/jullie hartelijkheid na afloop van de dienst.
Het was echt goed om elkaar weer te zien en te spreken. Gelukkig heb ik geen negatieve reactie gekregen op het staan
tijdens de dienst en ook de dagen er na heb ik geen extra pijn gehad. Ik heb daarom goede hoop, dat ik na mijn vakantie
nog weer minder pijn zal hebben, want ik moet mijn revalidatieprogramma van fietsen, wandelen, oefeningen en op
gezette tijden rust nemen, natuurlijk onverminderd voortzetten. Vanaf 19 juli tot en met 20 augustus zijn mijn vrouw en
ik afwezig. We gaan varen in de provincies Groningen en Friesland. Anders dan andere jaren gaan we niet zo ver weg,
mijn herstel komt op de eerste plaats. Ons huis wordt enige tijd door vrienden bewoond, zodat het al die tijd niet leeg
staat en er toezicht op is. Iedereen, of u nu op vakantie kunt en gaat of thuis blijft of moet blijven, wensen we van harte
een goede tijd toe en Gods zegen. In het bijzonder de zieken en ouderen in ons midden. Bij leven en welzijn hopen we
elkaar op D.V. zondag 26 augustus weer twee keer te ontmoeten onder het Woord. Een hartelijke groet van Lenie en
mijzelf.
J.F.Tanghé
Terugblik
Vorige week zondagochtend is de doop bediend aan Sten Simon Cornelis van Wijk, zoon van Ernst van Wijk en Jolanda
van Wijk-van den Dool. Sten kreeg als tekst mee Jesaja 43 vers 1: Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij. Het
was fijn dat Simone van den Dool ook bij de dienst aanwezig kon zijn.
Zieken
De heer HJ. van Oosten is afgelopen maandag in het Erasmus MC te Rotterdam gedotterd en er zijn vier stents
geplaatst. Laat in de avond was hij weer terug in het Vlietland Ziekenhuis te Schiedam. De heer H.Verveen moest
maandag bloed prikken. De bloedwaarden waren gelukkig goed zodat hij afgelopen dinsdag de 4e chemokuur kon
krijgen. Mevrouw L.M.Meinster is herstellende van de operatie. Ze is nog erg gauw moe. Inmiddels is zij onder
behandeling voor hartproblemen, die aan het licht zijn gekomen na de operatie. De heer V.’t Hart kreeg te horen dat uit
de MRI scan geen tumor is ontdekt. Hij en zijn vrouw zijn daar enorm dankbaar voor. Wel is er geconstateerd dat hij
toch een herseninfarct heeft gehad. Verdere behandelingen zullen volgen. Zij willen iedereen bedanken voor de kaarten,
gebeden, telefoontjes etc. Het sterkt en bemoedigt hen.
Verder zijn er veel (ernstige) zieken in onze gemeente. Er zijn ook nog mensen die onderzoeken moeten ondergaan of
wachten op uitslagen van onderzoeken. Uw meeleven en voorbede voor hen allen wordt gevraagd. We denken ook aan
de gemeenteleden in verpleeg- en verzorgingshuizen en hen die hen verzorgen en omringen.
Meeleven
We leven mee met bovengenoemde heer en mevrouw ’t Hart. Op 6 juli 2018 kregen zij bericht dat de broer van
mevrouw ’t Hart plotseling is overleden. Wij wensen hen en de overige familieleden heel veel sterkte.
Pastoraat
Tijdens de vakantieperiode van dominee Tanghé (19 juli tot en met 20 augustus) kunt u zich voor pastorale zaken in
verbinding stellen met uw wijkouderling of de scriba van wijkkerkenraad.
Tenslotte
Namens de wijkkerkenraad een hartelijke groet van Henk van der Heijden en Ton Post
Bloemengroet
Zondag 8 juli gingen de bloemen als groet en bemoediging van ons allen naar Ernst en Jolanda van Wijk-van den Dool
en de heer en mevrouw van der Houwen - Visser.
Giften
Bep van der Heijden ontving van de Fam. B. € 25 voor de wijkkas. Hartelijk dank
Diaconiecollecten
De rondgangcollecte is vandaag voor een project van P1027: omzien naar je wijk in Egypte. De buitenwijken van de
grote steden in Egypte groeien in een enorm tempo. Deze voorsteden zijn overbevolkt, er zijn weinig voorzieningen en
er is veel armoede. Ook veel christenen komen in één van deze voorsteden terecht. Vaak is er voor hen geen kerk in de
buurt om zich bij aan te sluiten. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte zet zich daarom in voor het stichten van nieuwe
gemeenten in deze arme wijken. Met de ondersteuning van dit project kunnen deze nieuwe gemeenten een voorganger

(deels) betalen, samenkomsten organiseren, jeugd- en kinderwerk opstarten, maar ook allerlei diaconale projecten in de
wijk beginnen. Zo is er een gemeente met een eigen kinderopvang, door een andere worden er voedselpakketten
uitgedeeld en weer een andere gemeente organiseert regelmatig een kledingbeurs.
Uw steun voor dit project is hard nodig en uw bijdrage is welkom.
De wijkdiakenen
Inzameling voor de bazaar
Op zaterdag 8 september 2018 (Monumentendag) is er weer een bazaar/rommelmarkt rondom de Groote Kerk.
We zijn daarom opzoek naar goede bruikbare spullen die kunnen worden verkocht op de bazaar. Op zaterdag 28 juli en
25 augustus kunnen deze spullen tussen 10:00 en 12:00 worden afgegeven bij de Groote Kerk. Alvast bedankt namens
Sander Wakker en Wim Pronk.
Vrijwilligers gevraagd
Zaterdag 8 september (Monumentendag) wordt er rondom de Groote Kerk weer een rommelmarkt/bazaar
georganiseerd. Om dit evenement te doen slagen zijn veel vrijwilligers nodig. U kunt zich opgeven bij Sander Wakker
of Wim Pronk. Ook via het email adres evenementengrootekerk@gmail.com kunt u zich opgeven. Alvast hartelijk
bedankt voor uw medewerking.
Orgelpijpen
De orgelpijpen hebben in juni, mede door de orgelconcerten, een mooi bedrag van € 62,45 opgebracht. Bovendien
ontving onze penningmeester een prachtige gift van NN ter grootte van € 100 euro. Hartelijk dank aan allen die weer
hebben bijgedragen aan het onderhoud van ons orgel.
Zaterdag 21 juli speelt Kees van Eersel een concert op onze Garrels. 4 augustus komt Cor Ardesch een Bachconcert
verzorgen. Alle concerten en programma’s zijn te zien op www.garrelsorgelmaassluis.nl
Ook is daar de nieuwe cd te koop met live-opnamen van Jaap Kroonenburg. Beter kunt u een van de concerten
bezoeken. Alle cd’s zijn daar te zien en ons orgel is dan in vele klanken te beluisteren. Van harte welkom.
Een hartelijke groet,
Jaap Kroonenburg.
Openstelling kerk, opbrengst juni 2018
De bezoekers aan onze prachtige kerk deponeerden in juni een bedrag van totaal € 234,- in de doorzichtige kubus aan
de muur bij de hoofdingang. (Dan weet u gelijk waar deze kubus voor dient.)
Sanitair
Op woensdag 18 juli ’18 zal burgemeester Haan om 15.00 u. de officiële openingshandeling verrichten van het
vernieuwde sanitair en de douches.
Geldwervingsactie
Via internet loopt er een actie voor investeringen in de Groote Kerk, gericht op niet kerkelijk meelevenden, exMaassluizers etc. Op een ansichtkaart is de kerk vervangen door een lelijk flatgebouw en met de vraag “dit wilt u toch
niet?” wordt om een bijdrage gevraagd. Wilt u helpen dit verzoek via internet te verspreiden graag een mailtje naar mij
en ik stuur u de afbeelding. p.vroon@kabelfoon.nl
Collecten 8 juli: Diaconie, alg.middelen: € 314,80
Kerk: € 325,85
Kerk, uitgang:€ 270,00
Diensten 22 juli:10.00 uur: Prop. L. Solleveld, ’s-Gravenzande
19.00 uur: Ds. J. van Belzen, Serooskerke
Kinderoppas: van 22 juli t/m 19 augustus geen oppas.

Morgendienst: Psalm 147:6,10
6 Hij wil in gunst uw heil bewerken,
De grendels uwer poorten sterken,
En zegent in uw land uw kind'ren;
Hij doet geen krijg uw wasdom hind'ren;
Hij deelt den liefelijken vrede,
Zelfs aan Uw verste grenzen mede;
Met vette tarw' wil Hij u spijzen,
En kronen met Zijn gunstbewijzen.

10 Hij gaf aan Jacob Zijne wetten,
Deed Isrel op Zijn woorden letten;
Hij leerde z' in Zijn wegen wand'len,
Zo wou Hij met geen volken hand'len;
Die moesten Zijn get uigenissen
En Zijn verbondsgeheimen missen.
Laat dan Gods lof ten hemel rijzen;
Laat al wat adem heeft Hem prijzen!

Avonddienst: Psalm 100:1,2
1 Juich, aarde, juicht alom den HEER;
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

2 De HEER is God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij)
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.

