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 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, Palmzondag, hoopt ds. G. van Velzen uit de Lier in de ochtenddienst voor te gaan. De avonddienst wordt DV
geleid door ds. C. Cluistra uit Capelle ad IJssel.
In de ochtenddienst zal de voorzang worden verzorgd door Laura en Piet . In de avonddienst zullen Gijs en Sander dit
doen.
Op Goede Vrijdag 5 april hoopt ds. J. Tadema uit Nijkerk voor te gaan. De voorzang zal worden verzorgd door Sander en
Jan. De dienst begint om 19.30 uur. Graag voor deze dienst uiterlijk woensdag aanmelden
Gezegende diensten toegewenst.
De diensten worden live via YouTube uitgezonden op: https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis
Zieken
Met betrekking tot de (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.
Bloemengroet.
De bloemen van 21 maart werden als groet en bemoediging van de gemeente gebracht naar het echtpaar Verduyn-Broeks
en naar ds. Van Belzen
Diaconiecollecte
Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor een project van Kerk in Actie, iedereen een kerk. In Nederland gaan er
steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in
met alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de
boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan
150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Met uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk
pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn.
Op Goede Vrijdag is de eerste diaconiecollecte bestemd voor de Algemene Middelen en de tweede diaconiecollecte voor
Bartiméus, de voormalige Heilig Avondmaal collecte.
Huwelijksjubilea en verjaardagen 80 jaar en ouder april 2021
Huwelijksjubilea:
2 april : 50 jaar
de heer en mevrouw J.A. Kroonenburg-Mienis
13 april : 55 jaar
de heer en mevrouw J. Koen-Immerzeel
Verjaardagen 80 jaar en ouder:
7 april
mevrouw C. van Dam-van der Made
12 april
de heer G.J. van den Bos
15 april
mevrouw F. Born-van Wolferen
15 april
mevrouw W.A. Groen-den Heijer
16 april
de heer D. Bouwmeester
18 april
mevrouw C. Pap-van de Meeberg
18 april
mevrouw G. Booister-Visser
22 april
mevrouw W. Steenhoek-de Roode
25 april
mevrouw P. Mostert-Steenwijk
27 april
de heer K. Tj. Raadsveld
29 april
mevrouw G. van Balen-Reedijk
Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.
De adressen kunt u vinden in de Kerkwijzers en/of het ledenboek.

Lid communicatiecommissie
Waar we in ons persoonlijk leven vlot zijn gemoderniseerd met mobiele telefoon en hippe apps zijn we in de kerk als het
ware stil blijven staan. Wij willen met de kerk in Maassluis graag een stap vooruitzetten in de communicatiemiddelen
zodat we met onze ‘broers en zussen’ uit de gemeente met hetzelfde gemak communiceren als we al jaren gewend zijn te
doen met vrienden en familie.
Binnen de Protestantse gemeente Maassluis is een communicatiecommissie opgericht die de komende tijd gaat nadenken
over structuren waarbij we met een kerk-app vlot en actueel met onze leden gaan communiceren en waarbij we
tegelijkertijd waarborgen dat onze oudere trouw meelevende gemeenteleden op de informatiestroom blijven aangesloten.
Wij zouden graag een gemeentelid uit onze wijkgemeente Groote Kerk afvaardigen naar deze commissie. Enthousiasme
is het belangrijkste en enige affiniteit met communicatie is mooi meegenomen. Als je je ook maar 10% aangesproken
voelt door deze wervende tekst, bel dan voor meer achtergrondinformatie naar Ko Heijboer, 06 20275377.
Collecten Zondag 21 maart
Diaconie, P1027 Congo: € 134,10
Kerk: € 182,25
Kerk, uitgang: € 132,50
Komende Diensten
Goede Vrijdag 2 april
19.30: ds. J. Tadema uit Nijkerk
Diaconiecollecte: box 1:Alg.middelen, box 2: Bartiméus
Zondag 4 april
10.00: ds. L. den Breejen uit Delft
19.00: ds. Bijkerk uit Moordrecht
Diaconiecollecte: Kerk in Actie, Zuid Afrika
Orde van dienst voor zondagmorgen 28 maart.
Voorganger is ds. van Velzen uit de Lier. Organist is Simon Harinck
Psalm 42a vers 1 en 3
Psalm 43 vers 3, 4 en 5
Gezang 144 vers 1 en 4
Gezang 139 vers 1 en 2
Gezang 139 vers 3 en 4
Gezang 149 vers 1
Psalm 51 vers 5
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3: “Amen, amen, amen”
Schriftlezing: Johannes 12 vers 12-19 en Johannes 14 vers 1-7
Orde van dienst voor de avonddienst op 28 maart.
Voorganger ds. C. Cluistra uit Capelle ad IJssel. Organist is Cor Maat.
Psalm 43 vers 1 en 3
Gezang 139 vers 1 en 5
Psalm 103 vers 1
Gezang 157 vers 1 en 3
Gezang 150 vers 1, 2 en 9
Gezang 173
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Mattheüs 27 vers 11-26

QR- code voor de collecten van 28 maart en van vrijdag 2 april.

