ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Groote Kerk. Predikant: Vacant.
Afkondigingen voor zondag: H.van der Heijden, Beukmolen 2, 3146 CE Maassluis, telefoon 0105920360 of
scribaGKMaassluis@gmail.com. vóór zat.middag 12.00
Kopij Kerkwijzer: redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl vóór maandag 12.00
Kopij Zondagsbrief : redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl vóór vrijdag 12.00
CD’s kerkdiensten bij P.Bouterse, Touwbaan 68, 3142 BV Maassluis, telefoon 5923417, email p.bouterse@caiway.nl
Zondag 28 februari
Hartelijk welkom bij de diensten van deze zondag. De aangegeven liederen zijn uit de bundel “Weerklank” Wij hopen dat
u zich bij ons thuis zult voelen.
Bij de diensten.
Vandaag, de derde lijdenszondag, gaat in de ochtenddienst voor ds. J. Ouwendijk uit Alphen a/d. Rijn. In de avonddienst
hoopt ds. F.J. van Harten uit Scheveningen voor te gaan.
A.s. woensdag, 3 maart, houden we Bidstond voor Gewas, Arbeid en Visserij. Deze dienst, waarin ds. F.A.J. Heikoop uit
Harmelen hoopt voor te gaan, begint om 19.30 uur.
Gezegende diensten toegewenst.
De diensten worden live via YouTube uitgezonden op: https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis
Zieken
Mevrouw Valstar (94 jr.) is vorige week zondag tijdens een wandelingetje gevallen en heeft daarbij haar neus gebroken.
Ze ligt op het moment van schrijven nog in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. Ze maakt het verder naar
omstandigheden goed. Het wachten is nu op een plekje in een verzorgingshuis om verder aan te sterken. Vincent ’t Hart is
afgelopen woensdag gelukkig weer thuis gekomen bij zijn vrouw Stientje.
Wil Boogaard is afgelopen week opgenomen en verblijft momenteel in het St. Franciscus Gasthuis in Rotterdam wegens
problemen met de galblaas. Zodra de inwendige ontstekingen weg zijn zal er operatief worden ingegrepen.
Met betrekking tot de overige (ernstig) zieken in ons midden zijn er op het moment van schrijven, voor zover bekend,
geen wezenlijke veranderingen in hun situatie te melden.
Laten wij ons verbonden weten met hen in geloof, hoop en liefde. We bevelen allen van harte in uw voorbede aan.
Overleden.
Afgelopen dinsdag, 23 februari, is in de leeftijd van 90 jaar overleden mevrouw Adrie Vijfvinkel – van der End, weduwe
van Reinier Vijfvinkel. Zij woonde het laatst in DrieMaasHave.
De uitvaartdienst zal a.s. woensdag, 3 maart in besloten kring plaatsvinden en geleid worden door een predikant uit de
familiekring.
De dienst, aanvang 13.00 uur, is live te volgen via : https://start.memoriam.tv/RX7S-MQ8W. Aansluitend zal bijzetting in
het familiegraf plaatsvinden.
Giften
Roel Touw ontving van mevr. v.S. € 10 voor de kerk.
Hartelijk dank
Bloemengroet.
De bloemen van 21 februari werden als groet en bemoediging van de gemeente gebracht naar mevrouw Tommel – Van Es
en naar mevrouw Van Hoof – Buitendijk.
Diaconiecollecte
De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor Oikocredit. Oikocredit werkt aan een wereldwijde, eerlijke samenleving
waarin bronnen duurzaam worden gedeeld. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om eigen keuzes te maken. En om een
waardig bestaan op te bouwen. Bijna 10% van de wereldbevolking leeft onder de armoedegrens. De meerderheid woont
in afgelegen gebieden. Zij hebben vaak slechte toegang tot financiering. Daarom investeert Oikocredit in deze mensen in
Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Wij geloven in de kracht van microkrediet. Geld lenen in plaats van geven zorgt voor
zelfvertrouwen. Hierdoor krijgen mensen de kans zélf een bestaan op te bouwen.
Woensdag 3 maart is het Biddag, de diaconiecollecte is dan bestemd voor een project van Christenen voor Israël Henini. In 1995 opende de Nederlands-Joodse Benjamin Philip de organisatie Hineni in Jeruzalem. Zijn doel is om een
betere maatschappij te creëren, met de focus op maatschappelijke en geestelijke zorg. Hineni biedt hulp aan veel
verschillende groepen zoals de armen en zwakkeren van de stad, weeskinderen en overlevenden van terreur.
Hineni staat in het hart van Jeruzalem en heeft onder meer een gaarkeuken, dat voor de bezoekers een humanitair
restaurant wordt genoemd. Want niet alleen hebben de mensen een maaltijd nodig, ze moeten ook met respect en
waardigheid behandeld worden. Daarom heeft het team van Hineni oog voor alle bezoekers en kunnen ze altijd terecht
voor een luisterend oor.
De tweede diaconiecollecte is voor de Algemene Middelen.

De Schans
In januari werd € 12,00 aan donaties ontvangen.
De opbrengst aan oud papier was in oktober € 461,40 en in november € 396,00
Hartelijk dank
Enquete onder onze jongeren.
Beste gemeente, op zondag 24/1 is er een online enquete gehouden onder een groot gedeelte van de jongeren tussen de 0
en 30 jaar van wijkgemeente Groote kerk. Hierin werd een peiling gedaan over hoe de jongeren hun plek in de gemeente
ervaren. Er werd gevraagd of ze hun talenten kunnen inzetten, wat ze meer zouden willen zien tijdens en na de kerkdienst,
of ze tevreden zijn in de gemeente, zich thuis voelen en gehoord voelen, of ze de inhoud van de preek kunnen toepassen
in hun leven enzovoort. De resultaten zijn voorgelegd aan de kerkenraad, die hierover in beraad gaat. Er zijn mooie en
heldere antwoorden op gekomen. Hoe de kerkenraad hiermee aan de slag wil gaan en wat wij als gemeente hieraan kunnen bijdragen is aan de kerkenraad om te delen. Helpt u mee als de kerkenraad een beroep op u doet?
Hartelijke groet,
Sera Quik-Vruggink.
Huwelijksjubilea en verjaardagen 80 jaar en ouder maart 2021
Huwelijksjubilea:
2 maart: 50 jaar
9 maart: 60 jaar
11 maart: 55 jaar
17 maart: 61 jaar
19 maart: 45 jaar
Verjaardagen 80 jaar en ouder:
2 maart
3 maart
4 maart
4 maart
6 maart
11 maart
12 maart
12 maart
15 maart
16 maart
16 maart
19 maart
20 maart
29 maart
31 maart
31 maart

de heer en mevrouw W. Smit-Paalvast
de heer en mevrouw W. Pap-van de Meeberg
de heer en mevrouw M. Egbertsen-Methorst
de heer en mevrouw P. Verduyn-Broeks
de heer en mevrouw P.A. Smit-den Hartogh
mevrouw G. Lens-Vink
de heer P.R. Westdijk
de heer H. Kranendonk
mevrouw M. Minderhoud-Hut
de heer H.W. van der Lugt
mevrouw K.J. Bakker-Verhoeff
mevrouw C. Smit-Voogt
mevrouw S.B.N. de Jong-Tjoa
mevrouw J. Terol-Haasnoot
mevrouw A. Zomer-Ommering
de heer J.H.F. Bingen
mevrouw D. Mostert-Kort
mevrouw N.A. van der Windt-Mostert
mevrouw M. Wijnhorst-Ras
mevrouw J.J. de Knegt-Metselaar
de heer J.B. Parre

Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.
De adressen kunt u vinden in de Kerkwijzers en/of het ledenboek.
Collecten Zondag 21 februari
Diaconie, Noodhulp Ethiopië. : € 77,10
Kerk:
€ 94,70
Kerk uitgang:
€ 116,10
Komende diensten
Woensdag 3 maart, Bidstond voor Gewas, Arbeid en Visserij.
19.30: ds. F.A.J. Heikoop uit Harmelen
Diaconie rondgang: Hineni
uitgang: Algemene middelen
Zondag 7 maart
10.00: ds. W. Quak uit Rockanje
19.00: ds. A. Christ uit Katwijk

Orde van dienst voor zondagmorgen 28 februari.
Voorganger ds. Ouwendijk uit Alphen a.d. Rijn. De organist is Cor Maat.
Gezang 145 vers 1
Psalm 95 vers 1 en 3
Gezang 485 vers 3 en 5
Psalm 40 vers 3 en 4
Gezang 149 vers 1 en 6
Psalm 16a vers 3 en 4
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Johannes 13 vers 1-30
Orde van dienst voor zondagavond 28 februari.
Voorganger ds. van Harten uit Scheveningen. De organist is Simon Harinck.
Gezang 149 vers 1
Psalm 92 vers 1 en 2
Psalm 92 vers 3
Psalm 56 vers 3 en 4
Gezang 301 vers 1 en 2
Gezang 419
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Jesaja 63 vers 7-19 en Mattheüs 6 vers 7 en 9

QR- code voor de collecten

