ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Groote Kerk
Predikant: Ds. J. van Belzen F. Bolplein 21, tel. 5919048. Bijstand pastoraat: Ds. J.Ouwendijk 0172473847
Afkondigingen voor de zondag bij de Scriba: E.M. van Muijen,tel 5915800 E-mail:

emvanmuijen@kpnplanet.nl
vóór zaterdagmiddag 12.00 uur.
Vermelding in de Kerkwijzer en Zondagsbrief uiterlijk de maandag vóór het verschijnen van de kerkwijzer 12.00u
doorgeven aan T. Wiersma 5910052 E-mailadres: redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl
Berichten voor de Zondagsbrief doorgeven uiterlijk woensdag 12.00 uur
CD's kerkdiensten Groote Kerk: te bestellen bij A.P.Post, 5925460 of appost@kabelfoon.nl
zie ook de website: www.pknmaassluis.nl

Zondag 5 mei
Hartelijk welkom in de diensten van deze zondag. In het bijzonder geldt dit voor u, die als gast in ons midden is.
In de diensten van vandaag gaan voor om 10.00 uur ds. D. van Vreeswijk uit Zevenhuizen en om 19.00 uur
kandidaat P.B. de Groot uit Oud Beijerland.
In onze diensten maken wij v.w.b. de te zingen liederen gebruik van zowel de oude Psalmbundel als van het
Liedboek.
Deze bundels liggen in de hal bij de ingang. Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.
Pleinberichten
Bij de diensten
Zondag 5 mei zijn er twee gastpredikanten. Op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, is er een dienst om 9.30 uur
waarin ik zelf zal voorgaan. Van harte uitgenodigd!
Pastoralia
Bij het lezen van dit bericht verwacht ik dat mijn vrouw weer uit het ziekenhuis terug zal zijn in het Zonnehuis te
Vlaardingen. Nierproblemen zullen hoogstwaarschijnlijk frequenter terugkeren. Het was nu ruim een jaar geleden
dat ze hiervoor moest worden opgenomen. Esther van Zanten heeft ons dankbaar bericht dat de arts groen licht
heeft gegeven over het onderzoek. In die dankbaarheid delen we.
Komende berichten
In de volgende kerkberichten zullen we nog enkele mededelingen doen over gemeenteleden in omstandigheden
van ziekte en handicap.
Dan zal ik ook berichten over een drietal gemeenteleden die gedecoreerd zijn en zal ik nadere informatie geven
over mijn vervroegd emeritaat.
Dat zijn de berichten waarin Zondagsbrief en Kerkwijzer samenvallen.
Ten slotte
Op vrijdag 26 april zat ik in de kerk bij een speciale gelegenheid, die werd gearrangeerd door de burgerlijke
overheid. Ik dacht: wat een plaatje, wat een schoonheid deze kerk. Daar mogen wij elke zondag van genieten,
maar het is ook wel een visitekaartje voor de burgerlijke overheid. Daar kunnen ze trots op zijn. Van trots alleen
kan de kerk niet bestaan. Het moet onze overheid en haar burgers wat waard zijn (financiëel) om dat zo te houden.
Goed onderhoud door een betaalde koster, met veel vrijwilligers mag hen wat kosten, toch?
Heb een goede zondag met elkaar en graag tot ziens in de dienst van Hemelvaartsdag,
J. van Belzen
Bloemengroet
De bloemen van zondag 28 april gingen als groet en bemoediging van de gemeente naar de fam v. Zanten,
Kalandermolen 34 en naar de fam. Boudesteijn, Dr. Albert Schweitzerdreef 11
Uitgangscollecte diaconie 9 mei 2013 Hemelvaartsdag
De uitgangscollecte van de diaconie op D.V. donderdag 9 mei 2013 (Hemelvaartsdag) is bestemd voor een project
van Luisterend Dienen, het pastoraal diaconaal centrum De Herberg in Oosterbeek.
Dit centrum fungeert als verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de plaatselijke kerkelijke gemeenten
plaatsvindt. Soms is er meer nodig dan de zorg die de gemeente aan gemeenteleden kan bieden. Dan kan een
beroep worden gedaan op De Herberg voor een verblijf van een aantal weken met professionele begeleiding.
Daarna neemt de gemeente de zorg weer over. Elk jaar blijkt dat sommigen het verblijf in De Herberg niet kunnen
betalen en geen beroep kunnen doen op derden. Toch vindt De Herberg het belangrijk om ook aan deze gasten
opvang te kunnen bieden.
Van harte aanbevolen door de wijkdiakenen.

Nieuw nummer Licht in de Avond
Onlangs is de 3e editie van de 51e jaargang van Licht in de Avond verschenen. Dit blad is een uitgave van de IZB,
de vereniging voor zending in Nederland en verschijnt 6 maal per jaar. Dit is de laatste editie onder de oude naam,
want vanaf de eerstvolgende editie gaat het blad verder onder de naam “Lichtspoor”.
Onder redactie van Ds. J.H. Gijsbertsen is er elke twee maanden een divers aanbod van artikelen.
Dit keer staat het nummer in het teken van het naderende Pinksterfeest, het feest van de uitstorting van de Heilige
Geest. Een drietal artikelen over dit onderwerp.
'Licht in de avond' kunt u vinden op de leestafel bij de hoofdingang van de kerk en u mag altijd gratis één of
meerdere exemplaren meenemen.
De wijkdiakenen
Orgelpijpen
April 2013 is een feestelijke maand geweest. Piet Bouterse, secretaris van de orgelcommissie, ontving uit handen
van burgemeester Karssen een Koninklijke onderscheiding. Op 30 april werd Willem Alexander onze nieuwe
koning, met Maxima als koningin aan zijn zijde. Na de 33 jaren van zijn moeder, koningin Beatrix, een zware taak,
maar Nederland heeft er vertrouwen in.
De orgelpijpen hebben in deze maand € 87,80 opgebracht. Daarnaast is € 100 van mevr. B als gift ontvangen. Via
de diaconie is € 20 van NN ontvangen, via Chris Bos € 22 van mevr. B en via mevr. v.d.Berg € 10 van mevr. v.’t
W. Heel hartelijk dank voor uw gulle giften voor het onderhoud van het Garrels-orgel.
Vanaf 21 mei zal er weer een ‘kleine’ generale stemming worden uitgevoerd na de winterperiode. Het Garrelsorgel klinkt dan weer optimaal in de erediensten en tijdens de orgelconcerten. Zaterdag 25 mei hoop ik zelf te
spelen met een lichtvoetig programma en op 8 juni zal Petra Veenswijk zich laten horen in een prachtig concert.
Het mooi uitgevoerde (jaar-) programmaboekje met toelichtingen van Piet Warnaar bij de werken is alleen al de
moeite waard om een keer te komen.
Bent u al ‘Vriend(in) van het Garrels-orgel’? Zo ja, naast korting bij bezoek aan de concerten staat u ook een
excursie te wachten op zaterdag 7 september naar Amsterdam. Reserveert u de datum alvast?
Met dank voor alles, mede namens de orgelcommissie,
Jaap Kroonenburg.
Komende diensten
Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag
9.30: Ds. J. van Belzen
zondag 12 mei
10.00: Ds. L. den Breejen, Delft
19.00: Ds. J. van Belzen
Kinderoppas in de Schans
zondag 12 mei
Inez en Sera Vruggink
Bijbelkids: Leanne Bart

