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 25 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. A. Verweij uit ‘s-Gravenzande in de ochtenddienst voor te gaan. De avonddienst zal DV worden geleid
door ds. H.J. Lam uit Werkendam.
In de morgendienst verzorgen Laura en Wim de voorzang. In de avonddienst zijn dat Jan en Sander.
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.
De situatie van mevrouw Wil Boogaard is wat verbeterd maar een operatie blijft nodig. Deze staat nu rond 18 mei
gepland. De dochter Rianne is positief getest en zal tot volgende week zaterdag op haar kamer moeten blijven. Mevrouw
Eekma is afgelopen weekend weer thuis gekomen en zal voorlopig rustig aan moeten doen.
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.
Giften
Ds. J. van Belzen ontving van NN. € 50 voor de kerk en van N.N. een gift van € 100 waarvan € 50 voor de kerk en € 50
voor de wijkkas. Mevrouw Vruggink ontving € 20 van de fam. P. voor de bloemenpot.
Hartelijk dank.
Bloemengroet.
De bloemen van 18 april werden als groet en bemoediging van de gemeente gebracht naar de heer J. Sonneveld en naar
het echtpaar J. Koen-Immerzeel.
Diaconiecollecte
De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor Noodhulp Maassluis, uitgevoerd door diaconaal platform Maassluis.
Huwelijksjubilea:
8 mei: 40 jaar
de heer en mevrouw C.M. Boshoven-Vijfvinkel
14 mei: 62 jaar
de heer en mevrouw G.H. Boelaars-Witberg
19 mei: 60 jaar
de heer en mevrouw J. Gielbert-van der Harst
25 mei: 61 jaar
de heer en mevrouw J. van der Meer-Koornneef
Verjaardagen 80 jaar en ouder:
1 mei
de heer H. van Staalduinen
2 mei
mevrouw W. Overeem-van den Berg
4 mei
de heer F.J. van Brenk
8 mei
mevrouw J. Hoogendijk-van Loon
9 mei
mevrouw T.L. van der Ham-de Visser
10 mei
mevrouw T. Sonneveld-de Pagter
11 mei
mevrouw A.E. van Houselt-Luijten
11 mei
de heer A. de Groot
15 mei
mevrouw A. de Ligt-Vroombout
15 mei
mevrouw W.J. Verburgh-Schilder
16 mei
de heer J.H. Baanvinger
18 mei
mevrouw M.J. Warbout-van der Pol
21 mei
de heer G. van der Houwen
29 mei
mevrouw H. Veugelers-Aranda
Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.
De adressen kunt u vinden in de Kerkwijzers en/of het ledenboek.

Kerkradiobusje
Roel Touw leegde het busje van mevr. Z. Dit bevatte € 21,30.
Hartelijk dank.
De Schans
In maart werd € 12,00 aan donaties ontvangen.
Hartelijk dank
Im memoriam Jacob Jekel

4 augustus 1940

– 15 april 2021

Heel zijn leven in Maassluis gewoond met zijn lieve Marja, met wie hij 56 jaar getrouwd was.
Hier hun 2 kinderen opgegroeid. Maar ook hun dochter op jeugdige leeftijd moesten missen.
In Maassluis verdiende hij zijn boterham en mocht hij op 56 jarige leeftijd al met pensioen om vooral te genieten van
hobby's als vissen en veel klussen met zijn handen.
Een leven lang gezond, slechts een kort ziekbed maakte dat hij afscheid moest nemen van zijn geliefden. Helaas niet meer
thuis op Van Beethovenlaan 611, waar ze samen sinds een jaar of drie zo genoten van de vergezichten.
In de afscheidsdienst in de aula van de Nieuwe Begraafplaats dachten we na over zijn / hun leven in het licht van de
woorden: "Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde".
Het was de tekst van Nelleke, uitgedrukt in de oeroude christelijke symbolen van het kruis, het anker en de hoop.
Het was goed om zijn leven te laten oplichten door deze diepe woorden als door de Geest gelegd in onze harten. Deze
liefde als gave van de Geest is fundament en bron, die ons wil vergezellen op onze levensweg.
Ook als die weg veel van ons vraagt in verlies van een kind en nu voor Marja ook in het verlies van haar man.
Zelf zei ze integer en overtuigd: ik heb een sterk lijntje naar Boven, altijd gehad.
Daarom werd door haar gekozen voor het gezongen oude lied: "Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit
vergeten: God verlaat u niet".
Het was goed om samen te zijn in de aula van de Nieuwe Begraafplaats, aan de rand van Maassluis. Daar is hij ook begraven op 21 april 2021.
Ds. J. van Belzen.
Collecten Zondag 18 april
Diaconie, KIA, Z-Afrika: € 112,80
Kerk:
€ 147,65
Diaconie, HA, Bartimeus: € 344,45
Diensten Zondag 2 mei
10.00: ds. D.J. Thijs uit Scheveningen
19.00: ds. M.A. van den Berg uit Groot Ammers
Orde van dienst voor zondagmorgen 25 april.
Voorganger is ds. Verweij uit ’s-Gravenzande, organist is Cor Maat.
Gezang 284 vers 1 en 3
Psalm 12 vers 1 en 3
Psalm 139 vers 14
Psalm 12 vers 4
Gezang 245 vers 2
Gezang 477 vers 1 en 2
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Psalm 12 en Johannes 21 vers 15-19
Orde van dienst voor de dienst op zondagavond 25 april.
Voorganger is ds. Lam uit Werkendam en organist is Simon Haricnk.
Gezang 184 vers 1
Psalm 93 vers 1 en 2
Psalm 93 vers 3
Psalm 80 vers 8 en 9
Psalm 45 vers 5
Gezang 177 vers 7
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Zacharia 3 vers 1-4 en Openbaring 12 vers 1-18

QR- code voor de collecten van 25 april.

