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 21 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 zesde lijdenszondag, hoopt ds. A. Tromp uit Krimpen ad IJssel in de ochtenddienst voor te gaan. De
avonddienst wordt DV geleid door ds. F.J. van Harten uit Scheveningen.
In de ochtenddienst van vandaag zal de voorzang worden verzorgd door Laura en Wim. In de avonddienst zullen Nelleke
en Jan dit doen.
Gezegende diensten toegewenst.
De diensten worden live via YouTube uitgezonden op: https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis
Zieken
Mevr. Valstar verblijft nog in Rijswijk. Er wordt momenteel gekeken of het verantwoord is dat zij, ergens begin april,
weer naar haar huis terug kan.
Met Wil Boogaard gaat het beter, over een paar weken nieuwe onderzoeken waarna mogelijk alsnog een operatie zal
volgen.
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.
Voorzang.
De werkgroep ‘Zingen in de kerk’ van de PKN heeft geadviseerd om zingen in de kerk weer toe te staan op voorwaarde
van maximaal 4 zangers die onderling 3 meter afstand houden en minimaal 5 meter afstand houden tot de gemeente.
Reden is dat de lofzang essentieel is in de eredienst en we die lofzang zo node missen.
In overleg met de coördinator van de voorzangers in de Groote Kerk, Wim Vogel, is besproken dat alle voorzangers
opnieuw een eigen afweging maken, dat er maximaal 3 voorzangers zingen maar het kunnen er ook 1 of 2 zijn met in acht
name van de voorgeschreven afstanden.
Afgelopen dinsdag heeft de kerkenraad van harte met dit voornemen ingestemd en de voorzang zal direct deze zondag
starten. Uiteraard zien we uit naar het moment dat we weer met de hele gemeente mogen samenkomen om met zijn allen
God lof toe te zingen!
Avondmaal.
Momenteel wordt door de kerkenraad een afweging gemaakt of en zo ja wanneer en op welke wijze op een verantwoorde
manier het Heilig Avondmaal kan worden gevierd.
Het Heilig avondmaal is een bijzondere maaltijd, God wil in en door het Heilig avondmaal bij ons zijn,
onze relatie tot God, maar ook in relatie tot elkaar. Dat willen we op een veilige en gepaste vorm vieren.
Dit zal echter niet a.s. Goede Vrijdag kunnen plaatsvinden. We houden u op de hoogte.
Bloemengroet.
De bloemen van 14 maart werden als groet en bemoediging van de gemeente gebracht naar het echtpaar W. Pap-van de
Meeberg, en naar het echtpaar M. Egbertsen- Methorst.
Diaconiecollecte
Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor een project in Congo van P1027. Zendingswerker Mark Godeschalk is arts
in het ziekenhuis in Lolwa, een plaats in het regenwoud van Congo. Om goede zorg te kunnen bieden is er dringend
behoefte aan uitbreiding van medische apparatuur. Het ziekenhuis in Lolwa is ook een missionair ziekenhuis. Het doel is
om een goed getuigenis te geven van het Evangelie, in woord en daad. Helpt u mee?
Collecten Zondag 14 maart
Diaconie, alg. middelen: € 80,55
Kerk:
€ 144,50
Kerk, uitgang:
€ 105,40

Diensten Zondag 28 maart
10.00: ds. G. van Velzen uit de Lier
19.00: ds. N. Cluistra uit Capelle ad IJssel
Diaconiecollecte: Missionair werk

Orde van dienst voor zondagmorgen 21 maart.
Gezang 154 vers 1 en 3
Gezang 143 vers 1
Psalm 119 vers 40
Psalm 92 vers 7 en 8
Gezang 207 vers 1, 2 en 3
Psalm 150 vers 1
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Markus 11 vers 11-26
Orde van dienst voor zondagavond 21 maart.
Psalm 147 vers 1
Psalm 36 vers 2
Psalm 65 vers 1
Gezang 147 vers 1 en 3
Gezang 158
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Sefanja 3 vers 14-20 en Mattheüs 26 vers 57-68

QR- code voor de collecten

