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 18 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 gaat in de ochtenddienst voor ds. J. van Belzen. In de avonddienst hoopt ds. H. E.J. van der Laan uit Valkenburg
(Z-H.) voor te gaan.
In beide diensten staat viering van het Heilig Avondmaal centraal.
in de morgendienst verzorgen Erik en Gijs de voorzang. In de avonddienst zijn dat Atie en Piet.
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 moet morgen weer onderzoeken ondergaan en hoopt dat nu op korte termijn de operatie kan
doorgaan. Mevrouw Eekma is afgelopen woensdag onverwacht opgenomen en de dag erna in het Maasstad ziekenhuis
operatief geholpen.
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.
Overleden.
Op donderdag 15 april is op 80-jarige leeftijd overleden de heer Jacob Jekel, laatst gewoond hebbend Van Beethovenlaan
611. De uitvaart zal D.V. a.s. woensdag 21 april in besloten kring plaats vinden en worden geleid door ds. J. van Belzen.
Bloemengroet.
De bloemen van 11 april werden als groet en bemoediging van de gemeente gebracht naar mevrouw F.J. Hollaar en naar
de heer J. Jekel, (Zie ook bericht van overlijden).
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.
Hartelijk dank.
Lieve mensen ik wil graag iedereen bedanken voor de vele lieve kaarten en woorden die ik mocht ontvangen. Het heeft
me zoveel goed gedaan. Vriendelijke groet,
Lidewij Valstar.
Vooraankondiging doopdienst.
Op DV. zondag 9 mei zal er in de Groote Kerk weer een heugelijke gebeurtenis, de Heilige Doop, plaats vinden.
Wendy en Peter van der Zwan hebben het voornemen dan hun dochter Lenthe te laten dopen.
Deze doopdienst zal, op verzoek van de doopouders, worden geleid door ds. Pim Brouwer, predikant van de andere twee
PGM wijkengemeenten in Maassluis.
De doopouders hebben vriendschappelijke banden met het echtpaar Brouwer.
Het spreekt voor zich dat voor deze feestelijke gebeurtenis als eerste de familie zal worden uitgenodigd. Derhalve zal er
noodgedwongen minder ruimte zijn voor gemeenteleden. We zijn overtuigd van uw begrip hiervoor. Uiteraard is ook deze
dienst live via YouTube te volgen.

Kleding inzameling.
Volgende week zaterdag, 24 april, zal er weer een kleding inzamelingsactie worden gehouden.
Dit jaar houden we deze inzameling in een beperkte vorm en Corona-proef.
De inzamellocatie is: Voedselbank, P.J. Troelstraweg 6
Van 10:30 - 12:30 uur kunt u uw kleding, schoenen e.d. afgeven.
De inzameling is ten behoeve van Kledingbank Maassluis en DORCAS in De Lier.
Meer informatie kunt u lezen in de Kerkwijzer.
Collecten Zondag 11 april
Diaconie, alg. mid.: € 83,80
Kerk:
€ 132,55
Diaconie, st. Elim: € 137,45
Diensten Zondag 18 april
10.00: ds. A. Verweij uit ‘s-Gravenzande
19.00: ds. H.J. Lam uit Werkendam
Orde van dienst voor zondagmorgen 18 april.
In deze dienst zal het Heilig Avondmaal worden bediend. Voorganger is ds. van Belzen en organist is Jaap Kroonenburg.
Psalm 108 vers 1 en 2
Gezang 454 vers 1 en 4
Psalm 25 vers 5
Psalm 25 vers 7
Gezang 426 vers 2 en 4
Psalm 118 vers 5
Gezang 77 vers 1, 2 en 3
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Hebreeën 2 vers 5-12
Orde van dienst voor de dienst op zondagavond 18 april.
In deze dienst zal het Heilig Avondmaal worden bediend. Voorganger is ds. v.d. Laan uit Valkenburg (Z-H). en organist is
Jaap Kroonenburg.
Psalm 65 vers 1 en 2
Psalm 138 vers 1 en 4
Gezang 72 vers 1 en 3
Gezang 328 vers 1 en 2
Gezang 73 vers 1 en 2
Psalm 32 vers 1 en 4
Gezang 420 vers 1, 2, 3 en 4
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing 1 Koningen 19 vers 1 - 8
QR- code voor de collecten van 18 april.

