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 11 april
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 hoopt ds. T.W. van Bennekom uit Goes in de ochtenddienst voor te gaan. Deze dienst staat in het teken van
voorbereiding op het Heilig Avondmaal.
De avonddienst wordt DV geleid door ds. H. Mast uit Terheijde aan Zee.
In de ochtenddienst zal de voorzang worden verzorgd door Laura en Wim. In de avonddienst zullen Mattie en Arnold dit
doen.
De kerkenraad van wijkgemeente Groote Kerk wenst u gezegende diensten.
De diensten worden live via YouTube uitgezonden op: https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis
Zieken
Mevrouw Wil Boogaard is afgelopen dinsdag weer thuis gekomen, de operatie heeft nog niet plaats gehad. 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.
Bloemengroet.
De bloemen van 4 april werden als groet en bemoediging van de gemeente gebracht naar mevr. Lidewij Valstar en naar
het echtpaar Kroonenburg.
Viering Heilig Avondmaal.
Volgende week zondag zullen we in beide diensten het Heilig Avondmaal vieren.
Gelet op de positieve ervaring en signalen over de vorige viering heeft de Diaconie voor een soortgelijke procedure
gekozen:
Voor in de kerk zal een tafel staan waaraan de dominee en ouderling van dienst plaats nemen.
Op die tafel staat het Avondmaalservies alsook twee borden, één voor de dominee en één voor de ouderling.
Achterin de kerk worden twee tafels geplaatst met daarop bekertjes met een stukje brood en bekertjes met een beetje wijn.
De mensen halen, op een teken en met inachtneming van voldoende onderlinge afstand, zelf van elk een bekertje op.
Als allen met beide bekertjes weer op hun plaats zitten zal de dominee een teken geven en zullen allen gelijktijdig het
stukje brood en na nog een teken ook de wijn tot zich nemen.
Diaconiecollecte
Vandaag is de eerste diaconiecollecte voor de Algemene Middelen. De tweede diaconiecollecte is voor Stichting Elim uit
Maassluis. Zij zorgen al 27 jaar, vanuit Maassluis, voor direct gerichte zorg voor weeskinderen in Kalimantan, Indonesië.
Zij doen de volgende noodoproep: Lieve lezers en iedereen die bij kinderen van Elim en school betrokken is! Wij
hadden een jaar lang geen corona in het kinderhuis. We hebben heel goed in afzondering geleefd en dankzij uw bijdrage
konden wij goed eten. Maar........ Onze school is twee weken geleden weer geopend.In twee weken sloeg het corona
monster toe! Eén van de kinderen heeft corona opgelopen en zo zij er 25 besmet geraakt! Ook onze leiding is ernstig ziek
en drie van hen liggen nog in het ziekenhuis. Gelukkig is Nonoi, de moeder van het huis nu van de beademing af en
revalideert. Alstublieft ? Help ons! We hopen zo dat u ons financieel kan steunen!!! We hebben voor onze zieke kinderen
en staf zoveel geld uitgegeven voor o.a. medicijnen en ziekenhuis kosten, dat het water ons aan de lippen staat !
Stichting Elim
NL29 INGB0005500659
Heel, heel hartelijk bedankt alvast en blijf gezond!
Dank
Marja en ik zelf waren erg verrast door de vele felicitaties voor ons 50-jarig huwelijksjubileum, via kaarten, bloemen en
appjes. Van de wijkkerkenraad zijn we verwend met de bloemen en een dinerbon om er van te genieten zodra dat weer
mogelijk is.
Heel hartelijk dank hier voor.
Dat ik, na ook een lange periode als organist, nog steeds mag functioneren, ben ik u allen ook dank verschuldigd.
Marja en Jaap Kroonenburg.

Bloemendienst Groote Kerk
Het eerste kwartaal van 2021 zijn er wekelijks twee bloemengroeten bezorgd door onze medewerkers. Alleen 7 februari
hebben we overgeslagen, weet u nog die sneeuw en kou?
In de bloempot bij de uitgang is ondanks het kleine aantal kerkgangers toch nog een mooi bedrag gegeven 67,70
De volgende giften zijn ontvangen en nog niet eerder verantwoord:
7/3 fam. S €5,00; 14/3 fam.E €10,00; 28/3 N.N €10,00 en 4/4 mw.V €10,00
Hartelijk dank alle gevers!
Miep Terlouw
Orgelpijpen
De orgelpijpen hebben in maart € 7,00 opgebracht.
Het fijne nieuws is dat er veel giften zijn binnen gekomen bij onze penningmeester.
Alle giften van NN: € 20, € 50 en twee keer € 100.
Heel hartelijk dank voor uw bijdragen!
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.
Tweede Paasdag is het Paasconcert via een livestream op YouTube uitgezonden. Het is, als u het heeft gemist, nog te
bekijken.
Het eenvoudigste is om naar onze website www.garrelsorgelmaassluis.nl te gaan en daar op de link naar het concert te
drukken.
Wij hopen onze zomerserie vanaf juni weer met publiek te kunnen doen. Mocht dit niet kunnen, dan zal er weer een
livestream zijn. Hou de website in de gaten.
Een hartelijke groet, namens Stichting Garrels-orgel Maassluis,
Jaap Kroonenburg.
OPA – De Schans.
Op woensdagavond 14 april 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.
Collecten
Goede Vrijdag 2 april
Diaconie , alg. mid. : € 40,40
Kerk:
€ 57,70
Diaconie, Bartimeus: € 57,40

Zondag 4 april
Diaconie, KIA Z-Afrika: € 87,30
Kerk:
€ 132,60
Kerk, wijkkas:
€ 103,60

Diensten Zondag 18 april
10.00: ds. J. van Belzen
19.00: ds. H.E.J. van der Laan uit Valkenburg (Z-H)

Orde van dienst voor zondagmorgen 11 april.
Voorganger: Ds. van Bennekom uit Goes. Organist: Jaap Kroonenburg.
Gezang 52 vers 1, 2 en 3
Psalm 42 vers 3 en 5
Psalm 119 vers 54
Psalm 27 vers 1
Psalm 27 vers 4
Gezang 167 vers 1, 3 en 4
Gezang 287 vers 1, 2 en 3
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Psalm 119 vers 17-20 en Lukas 24 vers 12-34
Orde van dienst voor de dienst op zondagavond 11 april.
Voorganger: Ds. Mast uit Terheijde aan Zee. Organist: Jaap Kroonenburg.
Psalm 81 vers 1, 2 en 4
Gezang 178 vers 1 en 2
Gezang 166 vers 1, 2 en 3
Gezang 184 vers 1 en 2
Gezang 175 vers 1, 2, 3 en 7
Gezang 208 vers 1 en 3
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Johannes 20 vers 19-23 en Kolossenzen 3 vers 1-4
QR- code voor de collecten van 11 april.

