
ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Groote Kerk. Predikant: Vacant.
Afkondigingen voor  zondag: scriba Erik van der Laan: Frans van Mierisplein 19,  3141 GC, Maassluis, tel. 06-12529113 of 
010-5913890  email:  scribaGK@pknmaassluis.nl vóór zat.middag 12.00 
Kopij Kerkwijzer:  redactiegrootekerk  @  pknmaassluis  .  nl     vóór maandag 12.00 
Jeugdzaken: jeugdGKMaassluis@gmail.com
Zondag 6 februari 
Hartelijk welkom bij de diensten. We zingen uit de bundel “Weerklank” en uit de oude berijming. Beide bundels liggen bij de 
ingang. Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.

Bij de diensten 
10.00 uur: ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer. In deze dienst zal voorbereiding op het Heilig Avondmaal worden gehouden.
19.00 uur: ds. K.W. de Jong uit Woerden.
De kerkenraad van wijkgemeente Groote Kerk wenst u gezegende diensten.
De diensten worden live via YouTube uitgezonden op: https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis

NaSchrift:
In de ochtenddienst preekte ds. J. van Belzen over Matteüs 7:13-29 Romeinen 7:14-26. Matteüs 7:21 Thema: Gelovig doen. 
Jezus zelf spreekt deze Bergrede uit. HIJ deed de wil van Zijn Vader. Het geheim van de Bergrede is Jezus zelf. De nieuwe 
mens is van God gegeven. Jezus is ons voorgegaan, Hij roept ons achter Hem aan. We beginnen bij het kruis en de opstanding. 
Bij het kruis bekennen we onze schuld. HIJ neemt je mee. Schuil achter Jezus. Leef in diepe verbondenheid met Hem. HIJ is 
het die ons heiligt. Leef van Zijn belofte. Blijf niet hangen in de vraag wat wil God van ons? Als je van God houdt, ga je achter 
Jezus aan. Gelovig doen, is Hem vertrouwen. Blijf dicht bij Hem. Jezus schenkt ons alles wat nodig is.
In de avonddienst preekte ds. C Cluistra over 2 Samuel 11:1-6 Psalm 51. Vers 12. Schep mij een rein hart, o God. God doorziet
ons. Nathan zegt: Gij zijt die man. De mens is meer dan zijn misdaad. Wij hebben de liefde van God nodig. Vernieuw in mijn 
binnenste een standvastige geest. (12b) Geef je bestaan over in de handen van de barmhartige God. In vers 15. David wil andere
overtreders Uw wegen leren, David gaat naast hen staan. God geeft nieuwe harten. Ga bidden voor familie, buren, collega's en 
vrienden voor een weg met God. Een nieuwe schepping

Onze zieken:
Wil Boogaart is weer thuis uit het ziekenhuis. De situatie omtrent de gezondheid van Koos van Eck blijft onverminderd ernstig. 
Wilt u/jij Koos en zijn vrouw Gre gedenken in uw voorbeden? Een kaartje ter bemoediging naar zieken wordt altijd 
gewaardeerd.
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. 

Mededeling Kerkenraad:
De kerkenraad is blij en dankbaar dat we DV 10 april om 15.00 uur de bevestigings- en intrededienst van ds. van 
Wolfswinkel hopen te houden en we hem en zijn gezin mogen verwelkomen in Maassluis. De pastorie is na het vertrek van ds. 
Tanghé een aantal malen tijdelijk verhuurd geweest en de stoffering is toe aan een grote opknapbeurt. Ook zullen er een paar 
bouwkundige ingrepen verricht worden zoals het plaatsen van een scheidingswandje op zolder en het maken van een 
studeerkamer in de garage.
Vrijwilligers uit onze gemeente zijn enthousiast aan de slag gegaan en hebben alle vloerbedekking en behang verwijderd. Ook 
is al een begin gemaakt met het schilderen van kozijnen en het witten van plafonds. Een heel karwei wat gelukkig niet in één 
keer af hoeft; met elke week een stapje komen we er ook. We zijn dankbaar dat er ook gemeenteleden zijn die metterdaad de 
handen uit de mouwen steken! We hebben al veel hulp, maar mochten uw handen nu beginnen te jeuken, er valt altijd wat te 
doen. Info bij Henk Terlouw, 06 81671971.

Bloemen
Zondag 30 januari werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar het echtpaar Houthuijsen-van der 
Knaap en naar mevr. Spaans.

Giften
Mw. Schaap ontving  € 10 voor de HVD van de fam. S. Hartelijk dank

Zendingsbussen
De zendingsbussen werden geleegd en bevatten € 231,80

Wijkkas
De wijkkasbus werd geleegd en bevatte € 31,75
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Diaconiecollecten
Vandaag collecteren we voor een project van Kerk in Actie in Nepal. De werkloosheid in Nepal is, vooral op het platteland, erg 
hoog. Daarom vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar werken ze onder slechte 
arbeidsomstandigheden tegen een laag loon. Veel gezinnen zijn echter afhankelijk van de inkomsten die deze jonge 
arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen veel migranten vanwege de coronapandemie moesten 
terugkeren naar Nepal. Hun inkomsten vielen toen in één klap weg.
Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat jongeren in
hun eigen omgeving een toekomst kunnen opbouwen. Helpt u mee om jongeren in Nepal een toekomstperspectief te bieden? 
Uw gift is meer dan welkom in de collecte. Hartelijk dank.

Uitgangscollecte voor de Wijkkas
Vandaag is de derde collecte (de uitgangscollecte) bestemd voor de Wijkkas. De Kerkenraad beveelt deze collecte in uw warme 
belangstelling aan.  Zoals u weet worden vanuit de Wijkkas de kosten van alle wijkgebonden activiteiten betaald.

Omzien naar elkaar
Nu we weer zonder aanmelden naar de kerk mogen, lezen/horen we in de media dat er kerkgangers zijn "afgehaakt". De 
zondagse gang naar de kerk raakte uit. Mist men dan het gemeenschapsgevoel, het samen Kerkzijn, het samen zingen, de 
Woordverkondiging, het gebed, de voorbede en het dankgebed niet? Als u/jij mensen mist in het Huis van God, waar je voor de 
online-diensten naast, achter of voor zat, zoek contact met hen door hen te bellen of een kaartje te sturen en vertel dat u/jij hen 
mist. Laten we samen als gemeenteleden naar elkaar omzien en laten we elkaar vasthouden.                         

Woensdagochtendbijbelkring.
Op woensdagmorgen 9 februari 2022 komt de  bijbelkring in De Schans van 10.00 uur tot 11.30 uur weer bij elkaar. We 
behandelen het boekje “Water in een dorstig land” van ds. Kees van Velzen.  Ds. J.K.Verbree heeft deze morgen de leiding. Wel
dienen de voorgeschreven 1,5 meter afstand en het gebruik van mondkapjes bij verplaatsing in de ruimten gehanteerd te 
worden. U bent hartelijk welkom. Inlichtingen ouderling J.Pool tel 010-5918577

Beste mensen
Volgende week wordt de update van het ledenboek geprint. Er zijn 56 pagina's met wijzigingen. De update wordt op een 
zondagmorgen in de kerk uitgedeeld.
Er worden ook nieuwe complete ledenboeken geprint. Dat zijn 117 pagina's. Die zijn bedoeld voor mensen die voor het eerst in 
het ledenboek staan, maar ook voor mensen die het prettiger vinden dan de rompslomp van een update invoegen.
Belangrijk is wel hoeveel nieuwe complete ledenboeken moeten worden geprint. Dus dat graag doorgeven via 
ledenboekgrotekerk@gmail.com of via de intekenlijst bij de ingang van de kerk. Eerdere bestellingen blijven uiteraard 
genoteerd staan. 
Er zijn drie keuzes:
een update met uitsluitend gewijzigde en nieuwe pagina's       €2,50
een compleet losbladig boek zonder mapje                               €6,00
een compleet losbladig boekje met mapje (2-rings)                  €9,50
Wanneer u niet reageert ga ik er van uit dat u kiest voor de update (keuze 1).
met vriendelijke groet, Wim Vogel, beheerder ledenboek Groote Kerk

Censura Morum 
Maandag 7 februari zal er in De Schans Censura Morum gehouden worden van 19.00 tot 19.30 voor de Avondmaalsviering in 
de morgendienst van Zondag 13 februari
  

Winteravondlezing door Alain Verheij
Alain Verheij, bekend als theoloog, columnist, schrijver en verteller houdt zich bezig met de vraag wat een moderne 
maatschappij kan leren van de Bijbel.Van de slang in de tuin tot het lam op de troon: telkens weer kan zo’n oud verhaal actueel 
worden voor de 21e-eeuwse mens.Hij wil een brug slaan tussen toen en nu. Voor gelovigen en niet-gelovigen. Voor 
doorgewinterde Bijbellezers en geïnteresseerde leken.Van harte welkom! 
Met vriendelijke groet,
Marja Sonneveld, secretaris Platform van kerken Maassluis
Wanneer: 9 februari
Waar      : de Groote kerk, Kerkplein 2
Aanvang:  20.00 uur
Toegang:  gratis. Een bijdrage wordt op prijs gesteld.
Aanmelden via platformvk.maassluis@gmail.com



   

Huwelijksjubileum februari 2022
              • 28 februari: 60 jaar                        de heer en mevrouw J. Rietdijk-van Spronsen
Verjaardagen 80 jaar en ouder februari 2022

7 februari                                           mevrouw J.W. Zeegers-de Zwart
9 februari                                           de heer B.J. Rietveld
13 februari                                        mevrouw J. Vos-van der Maarel
15 februari                                        de heer J. de Jong
18 februari                                        de heer J. Sonneveld
22 februari                                        de heer H. Booister
25 februari                                        mevrouw E. Grootscholten-Wuijster
26 februari                                        de heer S. Pleijsier
28 februari                                        mevrouw G.A. de Bruijn
28 februari                                        mevrouw J. van Manen-Davelaar

Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. De adressen kunt u vinden in de Kerkwijzers en/of het ledenboek.
  

                                                      Collecten
                09-01-´02                                                          16-01-´02
Diaconie, alg. middelen  €   88,55                      Diaconie, Jemen    € 166,70          
Kerk                                € 234,65                      Kerk                       € 214,10                
Diaconie, HGJB             € 102,90                      Kerk, uitgang          € 187,05                    
  

Diensten 13 februari
10.00 uur: ds.  C.N. van Dis uit Nieuwegein.  Viering Heilig Avondmaal.
19.00 uur: ds.  A. Verweij uit ‘s-Gravenzande.

Orde van dienst voor zondagmorgen 6 februari 
Voorganger is ds. Wesdorp uit Zoetermeer. De liederen zijn uit de bundel Weerklank. In deze dienst zal er voorbereiding 
op het Heilig Avondmaal worden gehouden.   Organist is Jaap Kroonenburg.
Psalm 65 vers 1
Psalm 65 vers 2 en 6
Psalm 25 vers 2
Psalm 25 vers 3
Psalm 25 vers 4
Gezang 54 vers 2
Gezang 208 vers 3
Gezang 286 vers 4 en 5
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing: Johannes 6 vers 30-40 en vers 47-51

Orde van dienst voor zondagavond 6 februari 
Voorganger is ds. de Jong uit Woerden. Organist is Jaap Kroonenburg.
De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld.
 Psalm 24 vers 1 en 2
Psalm 89 vers 5 en 6
Gezang 435 vers 4
Psalm 33 vers 8
Gezang 489 vers 1 en 4
Psalm 146 vers 1 en 3                   Oude Berijming
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Exodus 22 vers 1-4, Exodus 21 vers 16 en Romeinen 13 vers 8-10


