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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
In de ochtenddienst hoopt voor te gaan dominee J.Reehorst uit Stavenisse. Van 1997 tot 2001 diende hij de
gemeente Welsrijp-Baijum (Friesland); van 2001 tot 2008 de gemeente Piershil en van 2008 tot aan zijn emeritaat
in mei 2011 de gemeente Sint-Maartensdijk. Vanavond is de voorganger proponent J.J.Steketee uit Zwijndrecht.
Op dit moment verleent hij bijstand in de Protestantse Gemeente Heinenoord. Gezegende diensten toegewenst.
Zieken
De heer H.J.van Oosten is inmiddels weer thuis. Het gaat heel langzaam wat beter. Ons gemeentelid de heer
J.Ouwendijk is nog in het ziekenhuis, in afwachting van een plek in een verzorgingstehuis. De heer J.v.d.Meer
(De Lier) verblijft nog steeds in het ziekenhuis. Inmiddels is de wond geopend en schoongemaakt in verband met
de bacteriën. Moet nog wel enkele weken voor controle in het ziekenhuis blijven. Gelukkig heeft hij geen pijn.
De heer H.Sonneveld heeft een beroerte gehad. Heeft een week in het ziekenhuis gelegen, maar is inmiddels weer
thuis. Er zit lichte verbetering in zijn toestand. Mevrouw M.van ’t Wout van der Linden (beter bekend als Ma van
’t Wout) is ernstig ziek. Haar toestand is zeer broos.
De heer K.Vos kreeg van de dokter te horen dat de psa waarde in zijn bloed veel te hoog was. Er moeten twee
scans gemaakt worden en aan de hand daarvan gaat men verder praten. Een forse tegenslag voor hem en zijn
vrouw, die nog steeds tobt met de rugklachten. Zij krijgt nu tensapparatuur om de pijn te verlichten. De injecties
hebben bij haar niet geholpen. Verder noemen we nog de namen van mevrouw L.M.Meinster en de heer
H.Verveen. Denken we aan deze zieken en hun omgeving, en ook aan de mensen in de verzorgings- en
verpleeghuizen. Zij hebben het dubbel zwaar: de warmte en de vakantietijd, waardoor ze vaak minder bezoek
krijgen.
Adreswijziging
Mevrouw J.Quak-Parre is definitief opgenomen in de Driemaashave. Veel sterkte toegewenst.
Meeleven
We leven mee met de familie van den Bos-van Leeuwen (Rozenburg). De moeder van mevrouw van den Bos is op
zondag 22 juli op de respectabele leeftijd van 105 jaar overleden. Wij wensen hen en de overige familieleden veel
kracht en sterkte. Hoe oud je ouders ook worden, missen wil je ze nooit.
Pastoraat
Indien u tijdens de vakantie van dominee Tanghé iemand nodig heeft, kunt u contact opnemen met uw
wijkouderling, de scriba Henk van der Heijden scribaGKMaassluis@gmail.com of eventueel met Ton Post.
Oproep
Met ingang van de maand september zoeken we iemand, die verjaardagskaarten wil rondbrengen in sectie 3 (nu
nog van ouderling Bart). Het gaat in totaal om ± 145 personen die in de loop van het jaar jarig zijn. Per maand
krijgt u de kaarten in de bus en het is de bedoeling dat u ze persoonlijk afgeeft. Nadere informatie en aanmelding
bij Ton Post 0105925460 appost@kabelfoon.nl Alvast hartelijk bedankt.
Tenslotte
Namens de wijkkerkenraad een hartelijke groet van Henk van der Heijden en Ton Post.

Bloemengroet
Zondag 22 juli 2018 gingen de bloemen als groet en bemoediging van ons allen naar de heer H.Sonneveld en
Janke van den Hurk (Vlaardingen).
Giften
Ouderling Hoogendijk ontving € 50 voor de kerk van de fam. W. en €10 voor de wijkkas van de fam. v. N,
waarvoor hartelijk dank.
Rondgangcollecte diaconie
Deze is vandaag bestemd voor plaatselijke ondersteuning. Dit is het fonds van waaruit de plaatselijke diaconale
kosten worden gefinancierd.
De wijkdiakenen
Huwelijksjubilea en verjaardagen augustus 2018
Huwelijksjubilea
4 augustus 40 jaar getrouwd echtpaar van Noord-van Geel; 8 augustus 50 jaar getrouwd echtpaar RavenzwaaijZaneveld; 22 augustus 45 jaar getrouwd echtpaar Steenks-van Leerdam; 23 augustus 50 jaar getrouwd echtpaar
Rietdijk-van der Maarel en 25 augustus 64 jaar getrouwd echtpaar Brandon-Talens.

Verjaardagen 80 jaar en ouder
1 augustus de heer R.Brandon; 2 augustus de heer H.Zuur; 3 augustus de heer W.Pap; 4 augustus de heer
C.Verburgh; 5 augustus mevrouw M.P.Schrevelius-de Groot; 6 augustus mevrouw C.van Buel-Riedijk; 9 augustus
mevrouw J.van Spronsen-Ruts; 12 augustus mevrouw N.Ruygrok-Looije; 15 augustus mevrouw J.M.Vreugdenhilvan der Kleijn, de heer J.van der Zwan, mevrouw N.van Noort-Vogel en de heer J.F.Poldervaart; 18 augustus
mevrouw G.K.de Roode; 19 augustus de heer J.van der Windt; 20 augustus mevrouw M.den Broeder-Siepman; 21
augustus de heer D.van Santen en mevrouw J.U.Boelaars-Witberg; 25 augustus de heer P.Solleveld.
De adressen kunt u vinden in de eerstvolgende Kerkwijzers of eventueel opvragen bij Ton Post (telefoon en email
zie bovenaan deze Zondagsbrief).
Voor alle data geldt D.V. en wijzigingen voorbehouden.
Wijkgemeente Groote Kerk wenst allen een fijne dag en Gods zegen voor de toekomst.
Verhuisd.
Esmeralda Borsje is van Maassluis naar Vlaardingen verhuisd.
Haar nieuwe adres is: Woonvoorziening Stadsleven, Gedempte Biersloot 3y, 3131 HJ Vlaardingen.
Esmeralda blijft als gemeentelid aan onze Wijkgemeente verbonden. Langs deze weg feliciteren wij Esmeralda
van harte met haar nieuwe woning en wensen haar veel woonplezier toe.
Collecten 22 juli:
Diaconie, noodhulpfonds: € 211,40
Kerk: € 286,10
Kerk, uitgang: € 242,20
Diensten 5 augustus:
10.00 uur: prop. W.J. de Hek, Amsterdam
19.00 uur: prop. J.A. Hoogesteger, Ouderkerk ad IJssel
Kinderoppas: van 22 juli t/m 19 augustus geen oppas

morgendienst: Psalm 27:2
2 Al zie ik zelfs een leger mij omringen,
Nog vrees ik niet; 'k verlaat mij op den HEER;
Al wil men mij door enen oorlog dwingen,
'k Leg mij gerust, hierop vertrouwend, neer.
Deez' éne zaak heb ik begeerd van God;
Daar zoek ik naar; dit zij mijn zalig lot:
Dat ik, zo lang mij 't levenslicht bescheen,
In 's HEEREN huis mocht wonen hier beneên.
avonddienst: Psalm 2:4,7
4"En Ik, die Vorst, met zoveel macht bedeeld,
Zal Gods besluit aan 't wereldrond doen horen.
Hij sprak tot Mij: "'k Heb heden U geteeld;
Gij zijt Mijn Zoon, Gij zijt Mijn eengebo - ren';
Zeg vrij Uw eis; Ik zal Uw macht verhogen,
Opdat Uw naam alom ontzaglijk zij;
Het heidendom ligg' voor Uw stoel gebogen,
En 't eind der aard erkenn' Uw heerschappij."
Vers 7
7 Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer,
In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen;
Die Sions Vorst erkennen voor hun HEER;
Welzalig zij, die vast op Hem betrou – wen.

