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Zondag 19 augustus 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
Vanochtend hoopt dominee J.Ouwendijk uit Alphen a/d Rijn de dienst te leiden. Fijn dat hij, ondanks een zware
operatie begin april, weer regelmatig kan voorgaan in de diensten. Vanaf 2006 tot en met 2015 heeft hij in onze
gemeente bijstand in het pastoraat verleend. Hij bezocht in die tijd vele gemeenteleden vanaf de leeftijd van 75 jaar.
Van 1969 tot 1974 diende hij de gemeente Den Bommel; Waalwijk Besoyen volgde van 1974 tot 1979 en van 1979 tot
2005 Alphen a/d Rijn. Daarna ging hij met emeritaat. Zijn vrouw is inmiddels in een verpleeghuis opgenomen. Wij
wensen hem veel sterkte. In de avonddienst zal dominee J.M.van Wijk uit Sliedrecht voorgaan. Hij is geen onbekende
meer als gastpredikant. Gezegende diensten toegewenst.
Zieken
De heer H.Sonneveld was afgelopen zondagochtend weer in de kerk. Hij krijgt nog wel therapie, maar heeft gelukkig
een positieve instelling. De heer H.Verveen heeft opnieuw een chemokuur gehad en daarna is een scan gemaakt. Er
waren gelukkig geen bijzonderheden te zien, zodat het verantwoord is om verder te gaan met chemokuren. Hij is wel
erg moe. De heer K.Vos kreeg van de behandelende arts telefonisch te horen dat hij overleg had gehad met andere
collega’s. Zij waren het er allemaal over eens dat de heer Vos de juiste beslissing had genomen om geen verdere
behandelingen meer te ondergaan. Mevrouw J.Quak-Parre, die kort geleden werd opgenomen in De Driemaashave,
heeft afgelopen maandag een zware hersenbloeding gehad en is in coma geraakt. Volgens haar dochter zal zij zeer
spoedig overlijden. De heer J.Veth, die ondanks zijn hoge leeftijd nog regelmatig in de kerk kwam, heeft onlangs een
TIA gehad en sindsdien is communicatie erg moeilijk. De heer C. Bos heeft afgelopen dinsdag een TIA gehad en is
direct opgenomen in het ziekenhuis. Omdat hij snel de noodzakelijke zorg kreeg lijken de gevolgen hiervan vooralsnog
mee te vallen. Waarschijnlijk is Chris dit weekend al weer thuis.Wij wensen allen die het moeilijk hebben met ziekte of
anderszins, veel kracht en sterkte toe. Ook voor hen die om hen heen staan.
Laten we eveneens denken aan hen die het ook lichamelijk of geestelijk zwaar hebben, maar niet genoemd willen
worden, evenals de mensen in de verpleeg- en verzorgingshuizen.
Pastoraat
Vanaf dinsdag 21 augustus 2018 is dominee Tanghé weer beschikbaar voor het gemeentewerk. Op
22 augustus moet hij nog voor controle naar de bedrijfsarts. Omdat we geen alarmerende berichten vanuit het hoge
noorden hebben ontvangen (ook niet vanaf het motorjacht ‘Helena’), gaan we er van uit dat hij weer voor de volle
100% aan de slag gaat. Volgende week zondag hoopt hij weer in beide diensten voor te gaan.
De heer Albert Knoester
Wellicht komt de naam Albert Knoester u bekend voor. Hij heeft in Vlaardingen gewoond en verscheidene keren in de
Groote Kerk gepreekt. Op 25 mei 2008 is hij, samen met zijn vrouw Esther, namens de Hervormde Kerk in
Vlaardingen, uitgezonden ten dienste van de Messias belijdende Gemeenten in Israël.
In 2010 hebben zij daar een huis gesticht met de naam ‘Bron van levend water’; vanaf 2011 zijn er wekelijks
Bijbelkringen en vanaf 2015 is er op sabbatochtend een dienst. Zij komen met regelmaat voor vakantie naar Nederland.
Zo ook dit jaar. Tijdens een verblijf op Urk is Albert vorige week ziek geworden. Kreeg hevige hoofdpijn en na consult
bij een huisarts is hij per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis in Lelystad. Een MRI scan heeft uitgewezen dat
er een tumor bij de hypofyse zit. Dinsdagavond is hij per ambulance overgebracht naar het AMC in Amsterdam.
Woensdag zou hij rond het middaguur geopereerd worden. We denken aan Albert, Esther en de rest van de familie in
deze moeilijke tijden. Eventuele verdere informatie bij Ton Post, want hij ontvangt de nieuwsbrieven.
Tenslotte
De berichtgeving voor de eerstvolgende Zondagsbrief zal weer door dominee Tanghé verzorgd worden.
Namens de wijkkerkenraad een hartelijke groet van Henk van der Heijden en Ton Post.

Bloemengroet
De echtparen Vos en Zuur ontvingen afgelopen zondag de bloemen als groet en bemoediging van ons allen.
Giften
Ton Post ontving € 20 van mevrouw M., te verdelen € 10 voor de bloemendienst en € 10 voor het orgel.
Hartelijk dank

Collecte diaconie
Vandaag is de rondgangcollecte voor een project van Kerk in Actie: Opleiding jongeren in Guatemala.
Bijenhouden biedt jongeren toekomst. Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben
nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in
Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een
opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een
onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een
eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het centrum 80
jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen) rechten en hen zo hoop geven op een
goede toekomst. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere
werelddiaconale projecten. Geef daarom in de collecte. Hartelijk bedankt.
Bedankt
Hierbij willen wij iedereen bedanken die de afgelopen maanden met ons heeft meegeleefd tijdens mijn verblijf in
het ziekenhuis en herstelperiode thuis. Het heeft ons goed gedaan om uw kaarten, bezoekjes, telefoontjes en
bloemen te mogen ontvangen. Heel veel dank hiervoor. Familie J. van der Meer (De Lier)
Inzameling voor de bazaar en vrijwilligers gevraagd
Op zaterdag 8 september 2018 (Monumentendag) is er weer een bazaar/rommelmarkt rondom de Groote Kerk.
We zijn daarom op zoek naar goede bruikbare spullen die kunnen worden verkocht op de bazaar. Op zaterdag 25
augustus kunnen deze spullen tussen 10.00 uur en 12.00 uur worden afgegeven bij de toren van de Groote Kerk.
Om dit evenement te doen slagen zijn er 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. Na afloop van de
kerkdiensten kunt u ook uw naam noteren op de lijsten die bij de uitgang liggen. Vele handen maken licht werk.
Namens de organisatie Sander Wakker en Wim Pronk
Collecten 19 augustus: Diaconie, GZB: € 187,75
Kerk: € 223,10
Diensten 26 augustus: 10.00 en 19.00 uur: ds. J.F. Tanghé
Kinderoppas: 26 augustus nog niet bekend.

Diaconie, alg.middelen: € 245,95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Psalm 119:47,84

47 ‘k Ben eeuwiglijk gedachtig aan Uw woord,
84 Mijn ziel bewaart Uw trouw getuigenis;
Want ik ontving door Uw bevelen 't leven.
Dat heb ik lief, ook doe ik Uw bevelen.
'k Ben d' Uwe, HEER; geleid mij ongestoord;
Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis,
Behoud mij toch, naar 't woord aan mij gegeven; Door zijnen smaak, èn hart èn zinnen strelen.
Ik heb met lust Uw wetten nagespoord,
Gij weet mijn weg, en hoe mijn wandel is;
En die gezocht, door Uwen Geest gedreven.
'k Wil niets daarvan voor U, mijn God, verhelen
Psalm 100:1,2,3,4

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

3 Gaat tot Zijn poorten in met lof,
Met lofzang in Zijn heilig hof;
Looft Hem aldaar met hart en stem;
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem.

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.

4 Want goedertieren is de HEER;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.

