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 2 mei
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. D.J. Thijs uit Scheveningen in de ochtenddienst voor te gaan. De avonddienst zal DV worden geleid
door ds. M.A. van de Berg uit Groot-Ammers
In de morgendienst verzorgen Mattie en Arnold de voorzang. In de avonddienst zijn dat Piet en Atie.
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 Lidewij Valstar is thuis opnieuw gevallen en mede vanwege veel pijn weer opgenomen in het Reinier de Graaf
ziekenhuis in Delft. Ze heeft gelukkig niets gebroken. Het is wel zeer de vraag of ze nu nog weer thuis zelfstandig zal
kunnen wonen.
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 25 april werden als groet en bemoediging van de gemeente gebracht naar mevr. Eekma-Winia en naar
mevr. Baggerman-Benard
Meer kerkgangers toegestaan.
Met ingang van afgelopen woensdag, 28 april, is het maximaal toegestaan aantal mensen dat de eredienst mag bezoeken
verhoogd van 30 naar max. 10% van de maximale capaciteit van het kerkgebouw.
Dit betekent voor ons een toegestaan maximum van 90 mensen.
Om de veiligheid zoveel mogelijk te borgen en dus strikte naleving van de geldende regels wordt verlangd is er voor
gekozen deze verhoging in twee stappen te realiseren. Vandaag geldt daarom een maximum van 60, volgende week van
90 personen.
Met uw aller medewerking moeten de erediensten ook bij deze aantallen veilig kunnen verlopen.
Uiteraard blijft het aanmelden, op uiterlijk vrijdag, wel absoluut noodzakelijk !
Diaconiecollecte
De diaconiecollecte is vandaag voor een project van P1027, hulp voor armen in Peru. Villa Maria del Triunfo is een arme
buitenwijk van Lima. De wijk is moeilijk te bereiken en ligt wat geïsoleerd van de stad. De mensen die er wonen komen
veelal van buiten Lima, op zoek naar een beter leven. Veel van hen leven echter in extreme armoede en hebben geen
toegang tot basisvoorzieningen en goed onderwijs. Ze hebben veelal hun studie niet afgemaakt, moeten hard werken en
verdienen weinig. Daarnaast zijn er veel sociale problemen, zoals alcoholmisbruik, (huiselijk) geweld en gebroken
gezinnen. Om de gezinnen te ondersteunen bieden we gezonde maaltijden voor kinderen in Villa Maria.
Bedankjes.
Het was overweldigend de vele kaarten, telefoontjes, appjes en bloemen die ik mocht ontvangen vanwege 3 x korte
ziekenhuis opname. Zoals het er nu uitziet wordt ik rond 18 mei geopereerd.
Het doe je goed als gemeenteleden meeleven.
Ook een bedankje voor de vele kaarten vanwege de geboorte van onze kleinzoon Ruben.
Nogmaals dank,
Robert en Wil Boogaard.
Gift.
Van dhr. D. werd een mooie gift van € 150,- ontvangen voor de Wijkkas. Hartelijk dank.

Heilige Doop.
Volgende week zondag, D.V. 9 mei, zal de morgendienst in het teken staan van de Heilige Doop. Wendy en Peter van der
Zwan laten dan hun dochter Lenthe dopen.
Op verzoek van de doopouders zal Ds. P. Brouwer deze doopdienst leiden.
Door de verruiming van het maximaal toegestane aantal kerkgangers zullen gelukkig meer mensen dan eerder voorzien
deze feestelijke dienst kunnen bijwonen.
Orgelpijpen
De orgelpijpen hebben in april € 7,25 opgebracht.
Bezoek aan het orgel heeft € 50 opgeleverd, de heer Kalkman heeft weer belastingaangiften verzorgt en de opbrengst
bestemd voor het orgel. Dit bracht € 150 op. Van mevr. v S ontvingen wij € 10
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.
Een hartelijke groet, namens Stichting Garrels-orgel Maassluis,
Jaap Kroonenburg.
Belastinghulp
Voor hulp bij de aangifte voor de Inkomstenbelasting 2020 ontving ik in totaal een bedrag van €. 150,00. Dit bedrag wil
ik in overleg met de belastingplichtigen schenken aan ons Garrelsorgel. Op 28 april word ik opgenomen in het
Vlietlandziekenhuis voor een operatie aan mijn linkerheup. De rechter is twee jaar geleden al onderhanden genomen.
Dank aan alle gevers en goede wensen voor de toekomst. Hopelijk tot volgend jaar.
J.M. Kalkman".
Collecten Zondag 25 april
Diaconie, noodhulp Maassluis: € 96,55
Kerk:
€ 140,70
kerk, uitgang:
€ 99,25
Diensten Zondag 9 mei
10.00: ds. Pim Brouwer uit Maassluis.
19.00: ds.M.D. van der Giessen uit Krimpen ad IJssel
1e diaconiecolecte: Alg. middelen, 2e diaconiecollecte: Stichting Boom.

Orde van dienst voor zondagmorgen 2 mei
Voorganger is ds. Thijs uit Scheveningen. Organist is Jaap Kroonenburg.
Psalm 84 vers 1 en 6
Gezang 487
Psalm 86 vers 4
Gezang 421
Gezang 56 vers 1, 2 en 4
Gezang 468
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Johannes 15 vers 1-17
Orde van dienst voor de dienst op zondagavond 2 mei
Voorganger is ds. van den Berg uit Groot Ammers. Organist is Jaap Kroonenburg.
Gezang 513 vers 1 en 2
Gezang 149 vers 1 en 6
Psalm 86 vers 5
Psalm 116 vers 1 en 5
Psalm 118 vers 6
Gezang 178 vers 1 en 4
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Johannes 21 vers 18-25 en Romeinen 8 vers 31-39
QR- code voor de collecten van 2 mei

