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, 1e Paasdag, hoopt ds. L. den Breejen uit Delft in de ochtenddienst voor te gaan. De avonddienst wordt DV
geleid door ds. G.M. Bijkerk uit Moordrecht. 2e Paasdag is er geen dienst.
In de ochtenddienst zal de voorzang worden verzorgd door Nelleke den Broeder en Erik Ammerlaan. In de avonddienst
zullen Piet en Atie Bouterse dit doen.
De kerkenraad van wijkgemeente Groote Kerk wenst u gezegende diensten en gezegende Paasdagen toe.
De diensten worden live via YouTube uitgezonden op: https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis
Zieken
Mevrouw Liedewij Valstar (94 jr.) is afgelopen donderdag weer thuis gekomen. Zij was op 21 februari gevallen en
opgenomen in het ziekenhuis. We hopen haar heel binnenkort ook weer in de kerk te mogen ontmoeten.
Mevrouw Wil Boogaard is afgelopen donderdag, na onderzoeken in het Vlietland ziekenhuis, opgenomen in het
Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Waarschijnlijk zal zij nu op korte termijn worden geopereerd.
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.
IN GELOOF EN GEDACHTEN VERBONDEN
Ook vandaag heeft God
ons laten weten,
dat hij u en jou niet is vergeten
dat Jezus Christus voor
ons stierf.
Je kunt Gods liefde niet
ontlopen, ook al volg je
een eigen levenspad.
Een nieuwe wereld gaat
er voor je open,
als je ontdekt dat
Jezus jou nooit vergat.
Hij leeft voor U en Jou!
Viering Heilig Avondmaal.
Het is een goed gebruik om op Goede Vrijdag als gemeente met elkaar het Heilig avondmaal te vieren.
Door de beperkingen die in deze periode gelden wegens het heersende Coronavirus was en is het een stuk lastiger dit op
een veilige en verantwoorde manier te organiseren.
Na uitvoerig beraad heeft de kerkenraad besloten alsnog in de beide diensten van 18 april a.s. het Heilig Avondmaal te
vieren. De beide voorgangers van die zondag, Ds. Van Belzen (ochtenddienst) en Ds. Van der Laan (avonddienst) hebben
zich hiertoe eveneens bereid verklaart.
U zult begrijpen dat wij ook in deze diensten gebonden zijn aan een maximum aantal van 30 deelnemers.
Daarom geldt voor deze diensten het volgende:
Aanmeldingen voor deze diensten uitsluitend wanneer men wil deelnemen aan het Heilig Avondmaal.
Aanmelden uiterlijk woensdag 7 april a.s. bij de scriba.
Geeft u daarbij nadrukkelijk aan naar welke dienst uw voorkeur uitgaat, of eventueel geen voorkeur.
In geval het aantal aanmeldingen het aantal van 60 deelnemers overstijgt wordt geprobeerd de daarop volgende zondag
ook nog een viering te organiseren.
Wij rekenen op uw aller begrip en medewerking.

Giften
Ds. J. van Belzen ontving van NN € 20 voor de Wijkkas. Mevr. Eekma ontving € 10 van mevr. M. voor de bloemendienst
Bep van der Heijden ontving van mevr. NN. € 10,- voor de Wijkkas. Hartelijk dank
Bloemengroet.
De bloemen van 28 maart werden als groet en bemoediging van de gemeente gebracht naar mevr. Van Bemmel-Buijs en
naar Hannie Mateovics.
Diaconiecollecte
Vandaag collecteren we voor een project in Zuid Afrika van Kerk in Actie. Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse
stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet
af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die hen helpt
met huiswerkbegeleiding en persoonlijke gesprekken. Er worden ook jongerenkampen georganiseerd. Zo leren de
jongeren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven.
Uitgangscollecte voor Wijkkas.
Vandaag, zondag 4 april, is de uitgangscollecte voor de Wijkkas. De Kerkenraad beveelt deze collecte van harte in uw
belangstelling aan; laten we er een mooie Paascollecte van maken. Voor de mensen die vandaag niet in de kerk kunnen
zijn en toch willen bijdragen geven wij hierbij, wellicht ten overvloede, nog even het rekeningnummer van de Wijkkas:
NL91 INGB 0001 8504 03 t.n.v. Wijkkas Wijkgemeente Groote Kerk.
Communicatiecommissie
Beste gemeenteleden, vorige week plaatsten we een oproep. Er is veel werk en arbeiders zijn er weinig en daarom waren
we zeer positief verrast over de reacties. De personen die op de oproep hebben gereageerd zijn al bedankt en in overleg
met alle betrokkenen heeft Julia Voois met enthousiasme de spreekwoordelijke handschoen opgepakt.
De bedoeling is dat we in de communicatiecommissie nadenken over structuren hoe we met elkaar betrokken kunnen
blijven, elkaar informeren, enthousiasmeren en het geloofsgesprek met elkaar aangaan. Want alleen zo kunnen we
gemeente van Christus zijn.

Online Paasconcert op het Garrels-orgel
Op Tweede Paasdag wordt op YouTube een live orgelconcert uitgezonden vanuit de Groote of Nieuwe Kerk te
Maassluis door de Stichting Garrels-orgel Maassluis. Vorig jaar werd de jarenlange traditie onderbroken vanwege de
corona beperkingen. Dit jaar is er wederom geen Paasconcert met publiek mogelijk, maar de organisatie zal daarom het
concert online uitzenden.
Het Paasconcert wordt gegeven door Jan van Westenbrugge, sinds 1974 organist te Wateringen. Eerder was hij organist in
Rozenburg en Maasdijk. Hij heeft onder meer les gehad van Willem Oranje, die tot ’65 organist van het Maassluise
Garrels-orgel was.
Op het programma staan werken van componisten Krebs, Händel, Hollins, Widor, West en Guilmant. Deze worden
omsloten door bewerkingen over bekende Paasliederen van de componist Weyland en van organist Van Westenbrugge
zelf.
Het concert begint op Tweede Paasdag om 20.00 uur. Via www.garrelsorgelmaassluis.nl vindt men de YouTubeuitzending. Het concert is vrij te bekijken; wel vraagt de organisatie om een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de
onkosten.
Aanmelden voor eredienst(en).
Wilt u s.v.p. voor het aanmelden van een dienst een nieuwe mail aan maken en daarbij in de koptekst “aanmelden”
vermelden ?
Het komt nog steeds voor dat d.m.v. een willekeurige mail via “beantwoorden” wordt aangemeld hetgeen het voor mij
zeer lastig maakt. En uiteraard in de scriba mailbox: scribagkmaassluis@gmail.com
Zeer bedankt voor uw medewerking.
Collecten Zondag 28 maart
Diaconie, KIA: € 82,35

Kerk: € 129,30

Kerk, uitgang: € 76,70

Diensten
Zondag 11 april
10.00: ds. T.W. van Bennekom uit Goes
19.00: ds. H. Mast uit Ter Heijde aan Zee
1e Diaconiecollecte: alg. middelen 2e Diaconiecollecte: Stichting Elim

Orde van dienst voor zondagmorgen 4 april (1e Paasdag).
Voorganger is ds. den Breejen uit Delft. Organist is Jaap Kroonenburg
Gezang 183:1, 2 en 3
Psalm118:1 en 8
Psalm 139:14
Gezang 166:1, 2 en 3
Solozang door Nelleke den Broeder “now I belong to Jesus’
Now I Belong to Jesus

Vertaling: Nu ben ik van Jezus

Jesus, my Lord will love me forever,
From Him no pow'r of evil can sever,
He gave His life to ransom my soul;
Now I belong to Him;

Jezus, mijn Heer, blijft altijd van mij houden,
geen kwade macht kan mij van Hem scheiden.
Hij gaf Zijn leven om mij vrij te kopen.
Nu ben ik van Hem.

Chorus
Now I belong to Jesus,
Jesus belongs to me,
Not for the years of time alone,
But for eternity.

Refrein
Nu ben ik van Jezus,
Jezus is van mij.
Niet alleen vandaag en morgen,
maar tot in eeuwigheid.

Once I was lost in sin's degradation,
Jesus came down to bring me salvation,
Lifted me up from sorrow and shame,
Now I belong to Him;

Ooit zat ik verstrikt in zonden,
maar Jezus kwam en bracht mij redding,
tilde mij op uit mijn schaamte en verdriet.
Nu ben ik van Hem.

Chorus
Now I belong to Jesus,
Jesus belongs to me,
Not for the years of time alone,
But for eternity.

Refrein
Nu ben ik van Jezus,
Jezus is van mij.
Niet alleen vandaag en morgen,
maar tot in eeuwigheid.

Joy floods my soul for Jesus has saved
me,
Freed me from sin that long had
enslaved me
His precious blood He gave to redeem,
Now I belong to Him;

Mijn hart is vol van vreugde want Jezus heeft mij
gered,
heeft mij bevrijd van de zonde die mij zo in zijn
greep had.
Zijn kostbaar bloed gaf hij om mij te verlossen.
Nu ben ik van Hem.

Chorus
Now I belong to Jesus,
Jesus belongs to me,
Not for the years of time alone,
But for eternity.

Refrein
Nu ben ik van Jezus,
Jezus is van mij.
Niet alleen vandaag en morgen,
maar tot in eeuwigheid.

Gezang 171:1, 2 en 3
Als amen op de zegen: Gezang 477:3
Schriftlezingen: Kolossenzen 3 vers 1-4 en Johannes 20 vers 1-18

Orde van dienst voor zondagavond 4 april.
Voorganger is ds. Bijkerk uit Moordrecht. Organist is Simon Harinck.
Gezang 178 vers 1, 3 en 4
Psalm 21 vers 1 en 3
Psalm 21 vers 7
Gezang 172 vers 2 en 3
Gezang 441 vers 1, 2 en 4
Psalm 72 vers 7 en 10
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Lukas 24 vers 1-6 en vers 13-35

QR- code voor de collecten van 4 april.

