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
scribaGKMaassluis@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
Zondag 23 september 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

Zondagmorgen 23 september hoop ik, als uw wijkpredikant, voor te gaan in een dienst waarin we zes
nieuwe ambtsdragers bevestigen, twee ambtsdragers herbevestigen, van zes ambtsdragers afscheid
nemen en het winterwerk openen. Er is een gestencilde orde van dienst. Na afloop van de dienst hebben
we een gezellig samenzijn met elkaar met koffie drinken en een maaltijd en andere activiteiten. Voor de
avonddienst staat Propopent H.Z. Klink uit Ouddorp op het rooster. In deze dienst is het Voorbereiding
op het Heilig Avondmaal dat D.V. zondag 30 september in beide diensten wordt gevierd. Denkt aan de
broeders, die (her)bevestigd worden in uw voorbeden.
Agenda
Woensdag 26 september 20.30 uur: Ouderlingen vergadering in de Schans.
Zieken
Nel Post-van Westenbrugge is op dinsdag 18 september voor de tweede keer aan haar heup geopereerd.
Ze heeft al heel lang veel pijn aan de eerste prothese en die moet vervangen worden en dat is een heftige
ingreep. Er is een tijdelijke prothese geplaatst, omdat er een ontsteking werd aangetroffen. Over een paar
dagen wordt ze opgenomen in de Marnix voor revalidatie. Over zes weken krijgt ze de definitieve
prothese opnieuw gevolgd door een revalidatieperiode. Al met al een lange weg van enige maanden naar
herstel en mobiliteit. Graag uw voorbede voor haar en haar man Ton. Henk Verveen heeft zijn zevende
en laatste kuur gekregen. Hij heeft er gelukkig minder last van dan van de vorige. Krien Vos ligt nu op
bed en de laatste fase van zijn leven is naar de mens gesproken nu aan gebroken. Hij verlangt naar Huis,
naar zijn Hemelse Vader. Bidt u voor hem en Jannie?
Opening winterwerk 23 september
Na afloop van de morgendienst drinken we in de kerk koffie, thee of fris met wat lekkers er bij en is er
gelegenheid om de nieuwe broeders te feliciteren en welkom te heten en zij die afscheid nemen te
bedanken. Er is de mogelijkheid om een rondleiding te maken door de kerk, de toren te beklimmen en
we willen jongeren en ouderen met elkaar in gesprek brengen. Daarna eten we met elkaar in de kerk dus niet in de Schans – en zetten we de ontmoeting voort. Fijn, dat er een heel aantal vrijwilligers
beschikbaar is om de kerk gereed te maken en de koffie en de maaltijd te verzorgen. We zien uit naar een
fijne dienst en een gezellige ontmoeting met elkaar. U en jij bent er toch ook bij?
Uit de pastorie
Een hartelijke groet en een gezegende zondag gewenst,
J.F.Tanghé
(Her)bevestiging en aftreden Ambtsdragers.
In deze dienst zullen de volgende broeders in het ambt worden bevestigd:
In het ambt van Ouderling: dhr. L. Wijnhorst.
In het ambt van Ouderling - Kerkrentmeester: dhr. E. Ammerlaan en dhr. H. Terlouw.
In het ambt van Diaken: dhr. C. Bart, dhr. A. Herbert en dhr. P. van der Zwan.
Herbevestigd worden: dhr. D.C. van der Laan (Ouderling) en dhr. J.A. Wakker (Diaken).
We nemen afscheid van de volgende broeders:
Dhr. H. Bart, dhr. G.J. Roelofsen en dhr. E.J. Vruggink (Ouderlingen).
Dhr. E.M. van Muijen (Ouderling – Kerkrentmeester).
Dhr. R. Touw en dhr. J. van der Windt (Diakenen).

We zijn door onze God gezegend dat zoveel broeders hun benoeming hebben kunnen aanvaarden.
Daarnaast vervult met dankbaarheid jegens de vertrekkende broeders voor hun inzet gedurende de
achterliggende jaren.
Bloemengroet
Zondag 16 september gingen de bloemen als groet van ons allen naar het echtpaar Van Buuren in
Vlaardingen en als blijk van waardering naar dhr. W. Pronk.
Opbrengst Rommelmarkt.
De Rommelmarkt die op 8 september jl. werd gehouden heeft uiteindelijk het mooie bedrag van €
2.400,= opgeleverd. Dit bedrag is overgemaakt naar de Wijkkas.
Allen die hieraan hebben meegewerkt, hartelijk dank !
Rondgangcollecte diaconie
De Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam heeft in haar beleidsnota een missie en doelstelling
geformuleerd. De missie is om als volgelingen van Christus aandacht te besteden aan de diaconale taak
van de PKN ten behoeve van zeevarenden, afkomstig uit alle werelddelen, die de Rotterdamse haven
aandoen. De doelstelling is het verrichten van diaconale arbeid, gericht op de zeevarenden, waarbij de
aandacht in het bijzonder gericht zal zijn op die zeevarenden die onder precaire en/of laakbare
omstandigheden moeten leven en hun arbeid moeten verrichten, en voorts al wat in de ruimste zin met
het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. Steun dit belangrijke werk door uw
bijdrage in de collecte.
Website Protestantse gemeente Maassluis
De website van de Protestantse gemeente biedt naast algemene informatie ook informatie van de
afzonderlijke wijkgemeenten. Zo ook van de wijkgemeente Groote Kerk. Naast informatie over
kerkdiensten, orde van dienst en weekbrief, wordt daar ook informatie vermeld over activiteiten binnen
de wijkgemeente.
Om deze informatie zo actueel mogelijk te houden is het wel van belang, dat ik van de nodige informatie
word voorzien. Daarom een vriendelijk verzoek om mij, zo mogelijk via de email, van de nodige
informatie te voorzien.
Bij voorbaat dank voor de medewerking.
Chris Bos Chrbos01@zonnet.nl
Nieuw nummer Lichtspoor.
Nummer 5 van de 55e jaargang is verschenen. Diverse verhalen: dit keer bijdragen van de predikanten
J.Westland; J.H.Gijsbertsen en H.G.de Graaff. Verder een verhaal over Leny Davies die in haar jeugd in
de clinch raakte met de kerk en een uitleg over De dingen van het leven en God.
Lichtspoor kunt u vinden op de leestafel bij de hoofdingang in de hal van de kerk en u mag altijd gratis
één of meerdere exemplaren meenemen.
De wijkdiakenen.
Collecten 16 september:
Diaconie, P1027 Nepal: € 342,70

kerk: € 340,98

Diensten 30 september: 10.00 uur: ds. J.F. Tanghé, viering HA
HA)

wijkkas: € 364,51
19.00 uur: ds. J.F. Tanghé (viering

Kinderoppas 30 september: Nel Labee
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

