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 7 maart
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 vierde lijdenszondag, gaat in de ochtenddienst voor ds. W. Quak uit Rockanje. In de avonddienst hoopt ds. A.
Christ uit Katwijk voor te gaan. 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.
Na een week in het ziekenhuis verblijft ze nu voor verder herstel in een revalidatiecentrum in Rijswijk. Ze maakt het
verder naar omstandigheden goed.
Wil Boogaard is afgelopen maandag weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. Later deze maand volgen nieuwe
onderzoeken en mogelijk alsnog een operatie.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.
Giften
Mevrouw Eekma ontving € 10 van dhr. B. voor de bloemendienst. Ds. J. van Belzen ontving van NN € 50 voor de
Wijkkas
Hartelijk dank
Bloemengroet.
De bloemen van 28 februari werden als groet en bemoediging van de gemeente gebracht naar de fam. ’t Hart en naar
mevrouw Pool – Van den Heuvel.
Diaconiecollecte
De eerste diaconiecollecte is bestemd voor de plaatselijke ondersteuning. De tweede diaconiecollecte is voor een project
van de GZB, Hoop voor jongeren in Zuid Soedan. Een deel woont in vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda. Veel
jongeren zijn gefrustreerd door de oorlog en het kamp. Sommigen gaan op zoek naar alcohol of drugs, stelen of sluiten
zich aan bij bendes. Door trainingen kunnen deze jongeren beter voor zichzelf zorgen en hun eigen bestaan opbouwen.
Geef ook om deze jongeren! De GZB werkt wereldwijd met kerken samen om het Evangelie te delen. Dat kan alleen als u
de GZB daarbij helpt. Juist nu!
Hartelijk dank
Heel veel kaarten met lieve woorden, bloemen, telefoontjes: te veel om iedereen persoonlijk te bedanken. Daarom langs
deze weg onze hartelijke dank voor uw medeleven in de periode na mijn operatie. Het was hartverwarmend en
bemoedigend!
Piet en Ina Vroon.
Bedankt.
Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven in de vorm van meebidden, kaartjes sturen, telefoontjes en bezoeken
aan huis etc. etc. in verband met de ziekte van Vincent.
Het was hartverwarmend om dit mee te mogen maken als nog niet zo lang lid zijnde van uw Groote kerk te Maassluis.
We hebben het echt ervaren als een hart onder de riem.
Nogmaals onze hartelijke dank,
Stientje en Vincent 't Hart
Bedankt
Wij willen allen hartelijk bedanken voor de vele kaarten en lieve wensen voor onze trouwdag (50 jaar)
Het is voor ons een heel fijne dag geweest.
Met vriendelijke groeten,
Wolter en Elly Smit. Het Hoge Licht

Bijbelquiz
Beste gemeenteleden.
Met een aantal van u hebben we goede herinneringen aan de Bijbelquiz (georganiseerd door het Nederlands
Bijbelgenootschap) die voorgaande jaren gehouden werd in Het Kompas aan de Ibisstraat.
Helaas kon deze afgelopen november niet plaatsvinden, u snapt wel waarom.
Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft nu een quiz gemaakt waar we online aan mee kunnen doen.
En wie weet bent u daar inmiddels wel heel handig in geworden.
Er wordt tijdens de quiz gebruik gemaakt van de KAHOOT app op je smartphone of computer, om de antwoorden door te
kunnen geven en mee te kunnen spelen.
Deze kan je vast van tevoren installeren.
De quiz is te volgen via een Zoom ontmoeting waar u van mij de gegevens van krijgt als u zich daarvoor opgeeft.
Ook zoom is van te voren te installeren op uw computer.
Via zoom zijn de de vragen en bijbehorende filmpjes en plaatjes te zien.
Laat me maar weten wanneer u de uitdaging aan wil gaan dan stuur ik u het stappenplan per mail toe. Mocht u daarover
nog vragen hebben dan kan ik u daar vast bij helpen.
Geeft u zich daarom uiterlijk op 16 maart bij mij op
De Quiz zal plaats vinden op vrijdagavond 19 Maart 2021 om 19:30 uur gewoon bij u in de huiskamer, maar op uw
scherm kunt u zien wie er allemaal nog meer mee doet.
Laten we als Groote Kerk weer met een goede afvaardiging van ons laten horen!
Ik kijk uit naar uw aanmeldingen.
Deze kunt u mailen naar Nelleke_64@hotmail.com
Nelleke den Broeder
Orgelpijpen
De orgelpijpen hebben in februari 11,25 euro opgebracht.
Bij onze penningmeester kwamen nog een gift van 20 euro binnen van NN.
Heel hartelijk dank voor uw bijdragen!
De orgelcommissie heeft besloten het concert van Jan van Westenbrugge online uit te zenden, 2e Paasdag om 20.00 uur.
De info kunt u vinden op www.garrelsorgelmaassluis.nl
Daar staat ook welke concerten er verder zijn in 2021. Wij hopen uiteraard dat deze concerten weer met publiek gehouden
kunnen worden.
Mocht u ook een gift voor het orgel willen doen dan kan dit op NL75 INGB 0005 7323 40 t.n.v. Orgelcommissie Groote
Kerk Maassluis.
Een hartelijke groet, namens Stichting Garrels-orgel Maassluis,
Jaap Kroonenburg.
Vooraankondiging Huwelijksinzegening.
Tessa Wakker en Matthias van den Dool hebben het voornemen zich op donderdag 25 maart a.s. in het huwelijk te laten
verbinden. De kerkelijke inzegening zal plaats vinden in de Groote Kerk in Maassluis.
Wegens de Corona maatregelen zal dit in besloten kring zijn.
Wij wensen hen een goede en gezegende voorbereiding toe voor deze wellicht één van de mooiste dagen van hun leven.
Herdenking Bombardement 18 maart.
Vanwege de huidige Corona richtlijnen heeft de Gemeente Maassluis besloten om de herdenking van het bombardement,
op een sobere wijze vorm te geven. Dit betekent dat het gebruikelijke programma komt te vervallen. De burgemeester legt
namens het gemeentebestuur van Maassluis en de nabestaanden in besloten kring een krans bij het monument. Deze
kranslegging wordt gefilmd en geplaatst op www.maassluis.nl en op de facebookpagina
www.facebook.com/gemmaassluis.
Indien u zelf bloemen bij het monument wilt leggen, wordt u gevraagd rekening te houden met de huidige richtlijnen.
OPA – De Schans.
Op woensdagavond 10 maart a.s. vindt er weer een Oud Papier Actie plaats voor De Schans. Enthousiaste vrijwilligers
van wijkgemeente GROOTE KERK zullen tussen 18.15u. en 20.30u. weer een ronde maken door de gehele wijk
Steendijkpolder om zo veel mogelijk oud papier en karton in te zamelen. Graag uw papier en karton om uiterlijk 18.15u.
Buiten zetten. Ook kunt u het op die dag bij De Schans inleveren.

Kerkgerelateerde giften en belastingaangifte.
Er blijkt onduidelijkheid te bestaan over het ANBI nummer in geval van giften aan de kerk.
Dit is niet te vinden wanneer PKN Maassluis wordt gebruikt.
Ongeacht waarvoor bestemd, orgel, wijkkas, etc. voor alle giften geldt dat deze moeten worden aangegeven als gift aan de
Protestantse Gemeente Maassluis.
Giften aan de diaconie kunnen ook worden aangegeven als “Diaconie van de Protestantse Gemeente Maassluis”
Collecten Zondag 28 februari
Zondag 28 februari
Diaconie, Oikocredit : € 97,10
Kerk:
€ 186,30
Kerk, 3e box:
€ 109,55
Diensten Zondag 7 maart
10.00: ds. J. Ouwendijk uit Alphen ad Rijn
19.00: ds. J.M. van Wijk uit Sliedrecht.
Diaconiecollecte: Algemene Middelen.
Orde van dienst voor de morgendienst op zondag 7 maart.
De voorganger is ds. Quak uit Rockanje, organist is Jaap Kroonenburg.
Psalm 95 vers 1 en 2
Psalm 63 vers 1 en 2
Gezang 493 vers 1 en 5
Gezang 245 vers 1
Gezang 54 vers 1 en 7
Gezang 356
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing:
Johannes 2 vers 13-16
Johannes 13 vanaf vers 30
Johannes 14
Orde van dienst voor zondagavond 7 maart.
De voorganger is ds. Christ uit Katwijk, organist is Jaap Kroonenburg.
Psalm 40 vers 1 en 2
Gezang 431 vers 1 en 2
Gezang 364 vers 1 en 2
Psalm 25 vers 2 en 6
Gezang 153 vers 1, 2, 3 en 4
Psalm 150 vers 1 en 2
Schriftlezing: Lukas 22 vers 31-34 en vers 54-62
QR- code voor de collecten

