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 14 oktober 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 14 oktober zijn er preekbeurten afgesproken met twee gastpredikanten: ’s morgens komt ds.F. van den Bosch
uit Katwijk en ’s avonds ds. J. Holtslag uit Giessenburg. Zelf heb ik deze zondag een dienst in Vriezenveen, waar ik van
1997 tot 2001 predikant ben geweest. Een fijn weerzien met oude bekenden. Hebt een gezegende zondag met elkaar!
Agenda
Maandag 15 oktober: 19.30 uur: catechisatie in de Schans.
Dinsdag 16 oktober: 20.00 uur: Kerkenraad in consistorie.
Woensdag 17 oktober: 14.30 uur: Seniorenmiddag in de Schans.
Zieken
Nel Post-van Westenbrugge krijgt op 31 oktober as. de definitieve heupprothese in het Vlietland, opnieuw gevolgd
door een revalidatieperiode in de Marnix. Henk Verveen heeft te horen gekregen, dat de tumor niet is gegroeid. Hij
krijgt deze week opnieuw een kuur met andere middelen. Helena van der Houwen heeft een goede uitslag gekregen en
is samen met David zeer dankbaar dat er geen uitzaaiingen zijn gevonden. Leontine Tieleman-van den Dool heeft een
operatieve ingreep ondergaan na haar afgebroken zwangerschap. Dhr.Verwijs, hoogbejaard, is opgenomen in het
Vlietland Ziekenhuis. Henk van der Heijden, onze scriba, is herstellende van een longontsteking. Graag vraag ik uw
gebed en meeleven met onze zieken en hun familie.
Catechisatie
Maandag 21 oktober is er in verband met de herfstvakantie geen catechisatie.
Uit de pastorie
Een hartelijke groet, J.F.Tanghe
Bloemengroet
Zondag 7 oktober gingen de bloemen als groet en bemoediging naar mw. G.C.E.Harlaar-van Straten en mw. H.van der
Houwen.
Giften
Nel van Baalen ontving van de fam. O. € 10 voor de wijkkas en € 12,10 voor de bloemenpot. Marti van Klink ontving
van mevr. v.Z. € 10 voor de bloemenpot.
Giften bloemendienst Groote Kerk,
De opbrengst van de bloemenvaas bij de uitgang van de kerk bedroeg het afgelopen kwartaal het mooie bedrag van €
165.50.
Ook mochten we weer vele giften ontvangen: Nelleke Borsboom € 8,50 van mevr. M. Josien Grinwis van fam. d.K. €
5, Bert Mateovics van fam. V. € 20, Ina Vroon kreeg meerdere giften: van NN € 10, mevr. d.B. € 10, dhr. G. € 10,
mevr. M. € 5 en van NN € 50.
Hartelijk bedankt voor al uw bijdragen en giften, mogen wij ook in het laatste kwartaal van 2018 weer op u rekenen?
Namens al de medewerksters van de bloemendienst,
Hannie Mateovics
Diaconiecollecten
De rondgangcollecte is voor de algemene middelen. Deze collecte is bestemd voor het fonds van waaruit de diaconale
kosten worden gefinancierd. De uitgangscollecte is voor het noodhulpfonds: hulp aan de slachtoffers van de
natuurramp op het Indonesische eiland Sulawesi. Na een hevige aardbeving en daarop verwoestende tsunami is op
het Indonesische eiland Sulawesi zowat alles verwoest. Gevreesd wordt dat het aantal doden op zal lopen naar 2000 en
1½ miljoen mensen die geen huis meer hebben, zitten te wachten op voedsel, benzine en water. In de stad Palu, met
zeker 350.000 inwoners, was een strandfestival aan de gang, toen de aardbeving plaatsvond. Een tsunami met een golf
van 2 meter hoog raasde over het land. Lokale partners van Kerk in Actie verlenen eerste hulp. Samen met de
Indonesische overheid brengen ze de situatie in kaart en proberen ze de communicatie op gang te brengen. Er is nu al
een grote behoefte aan voedsel, drinkwater, schuilplaatsen en medische ondersteuning. Vervoer van hulpmiddelen en
communicatie blijken lastig. Wegen zijn afgesloten, veel gebouwen en stroomvoorzieningen zijn beschadigd. Lokale
kerken en hulpverleners nemen de eerste noodhulp op zich. De kerken in Palu zijn open voor de opvang van
vluchtelingen/daklozen. In andere delen van Indonesië komen kerken samen voor gebed en troost. In Tenena werd een
grote interreligieuze gebedsdienst gehouden. Laten ook wij onze verantwoordelijkheid tonen door een gulle gift voor al
die mensen die door dit natuurgeweld in de problemen zijn gekomen. Namens hen alvast hartelijk bedankt.
De wijkdiakenen
De Schans / Furiade
Tijdens de Furiade is er weer hard gewerkt in de Schans om alle gasten van koffie / limonade en wat lekkers te
voorzien. Aan het einde van de middag hadden we een prachtig resultaat bereikt ,de opbrengst was €750,- netto!
Graag willen we iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet.
Namens het bestuur Cor Grinwis

Seniorenmiddag
Op Woensdag 17 oktober is er weer een middag met meditatie, gebed, zingen en tijd voor ontmoeting,
De Hr J Oostrum[tot voor kort de stadsdichter van maassluis] komt zijn gedichten voordragen.
Om 14.30 staat de koffie/thee klaar en bent U van harte welkom in De Schans.
Donderdagmorgen Schans
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten is de Schans elke donderdagmorgen open en worden de laatste nieuwtjes gezellig
onder elkaar besproken. We kletsen niet alleen maar er wordt ook nog gebreid nl. katoenen zwachtels voor de Lepra
Stichting en lappendekentjes voor het Rode Kruis. Helaas is er een probleem: de wol is op en de katoen bijna. Dus de
vraag is .....wie heeft er nog wol en /of katoen over . Kleine restjes of uitgehaald alles is goed .We komen het graag
halen. Brengen mag natuurlijk ook . Op donderdagmorgen staat in de Schans tussen 10.00-12.00uur de koffie klaar,
uiteraard met een koekje. Verder zouden we het gezellig vinden als er ook eens wat mannen langs kwamen, omdat het
groepje mannen wel wat versterking kan gebruiken. Misschien heeft u wel een leuke hobby om eens over te vertellen .
Kortom we willen graag wol en katoen en mannen zijn van harte welkom.
Namens de Schansgroep. Joke Koen Tel 06 19950847
Dankbetuiging
Ook namens de kinderen wil ik iedereen bedanken die tijdens de ziekte van Krien om ons heen stonden en voor ons
gebeden hebben. Het was hartverwarmend.
J. Vos- v.d. Maarel.
Collecten voor de kerk.
Er zijn nogal wat mensen geschrokken van het bedrag van € 10.000,- wat in de laatste 4 maanden nog zou moeten
binnenkomen. Een bedrag van € 2.500,- per maand klinkt dan misschien beter?
Gelukkig was september een goede maand: de rondgang bracht t.o.v. 2017 € 388,39 meer op en de uitgang (met 1
collecte meer) € 448,06. Dat betekent de laatste 3 maanden van dit jaar nog ruim
€ 7.500,- te gaan, niet geheel
onmogelijk dus. Mede ook omdat een gemeentelid mij mondeling een extra gift van € 500,- heeft toegezegd en dan is
het verschil met 2017 nog ruim € 7000,- .
Opbrengst bezoekers
In september werd er door de bezoekers aan onze prachtige kerk € 420,- gedoneerd.
Vacature hulpkoster
Onze hulpkoster Tobias heeft zijn meisje op de toren van de Groote Kerk ten huwelijk gevraagd en ze heeft ja gezegd.
Dat betekent voor ons dat we binnen een jaar een hulpkoster verliezen, terwijl er een ander door ziekte is uitgevallen.
Uitbreiding is dringend gewenst dus. U mag zich bij mij, maar liever bij koster Niek van Namen aanmelden. EHBO of
BHV diploma is gewenst maar niet vereist.
p.vroon@kabelfoon.nl
Bijbelquiz NBG
Op donderdag 8 november wordt in ‘Het Kompas’, de jaarlijkse Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap
(NBG) gespeeld.
Een avond met de NBG-quiz vol humor, doordenkertjes en interessante weetjes staat garant voor een gezellige en
spannende avond. Iedereen kan meedoen; je hoeft geen Schriftgeleerde te zijn om goed te scoren.
Vanaf nu kun je je opgeven. Je kunt zelf meedoen met de quiz of met een team komen.
Geef je op als club, familie, vriendenkring of vereniging en bedenk een leuke naam voor jouw team.
Over de exacte invulling van de quiz-avond, krijg je later bericht. Maar zet de datum nu alvast in je agenda, want dit
evenement wil je natuurlijk niet missen!
Contactpersoon: Nelleke den Broeder 0105919113 nelleke_64@hotmail.com
Mattie Boudesteijn 0105919601 mboudesteijn@outlook.com
Collecten 7 oktoberber: Diaconie, gevangenenzorg: € 227,05 kerk: € 284,80 kerk, uitgang: 267,00
Diensten 21 oktober: 10.00 uur: ds. J.F. Tanghé
19.00 uur: ds. J. van Belzen, Serooskerke
Kinderoppas 21 oktober: Emma Groenendijk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Psalm 31:12,13
In Uwe hand zijn mijne tijden;
Laat over mij Uw aanschijn lichten;
'k Verlaat mij in mijn leed
Zie op Uw dienstknecht neer;
Op U alleen, Die weet
Verlos mij toch, o HEER;
De maat en 't einde van mijn lijden;
Doe mij nooit voor mijn haat'ren zwichten;
Red mij van wie verbolgen,
Beschaam niet, laat niet zuchten,
Ter dood toe mij vervolgen.
Dien Gij tot U ziet vluchten.

