
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 13 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.N. van Dis uit Nieuwegein. In deze dienst zal het Heilig Avondmaal worden gevierd.
19.00 uur: ds. A. Verweij uit ‘s-Gravenzande. 
De kerkenraad van wijkgemeente Groote Kerk wenst u gezegende diensten.
De diensten worden live via YouTube uitgezonden op: https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis

Viering Heilig Avondmaal.
In de ochtenddienst vieren we zondag het Heilig Avondmaal. Na een goede voorbereidingsdienst op zondag 6 februari 
waar ds C.H. Wesdorp een oproep deed om als zondaren aan te gaan aan de tafel des Heren. Christus zelf heeft voor 
verzoening gezorgd zodat wij kunnen aangaan. Neem ZIJN uitnodiging aan. Christus is uw/jullie Levensmiddel. Een 
gezegende Avondmaalsdienst toegewenst aan u/jullie allen.
De diakenen zullen alles weer in goede banen leiden.

NaSchrift:
In de ochtenddienst voorbereiding Heilig Avondmaal preekte ds. C.H. Wesdorp over Johannes 6: 30-40+47-51. Vers 12. 
IK ben het Brood des levens. Brood dat eeuwig leven geeft. Het brood wijst naar de nieuwe hemel en aarde. ZIJN lichaam
is gebroken voor ons. Christus is het medicijn tegen de dood. Volkomen verzoening van al onze zonden. U mijn Jezus. U 
mijn Verlosser. De Avondmaalstafel is een voorkamer naar de Here Jezus. Neem Mijn uitnodiging aan. Dank Christus dat 
Hij uw Levensmiddel is.
In de avonddienst preekte ds. K.W. de Jong over Exodus 21: 16 + 22: 1-4 Romeinen 13: 8-10 Zondag 42 vraag en 
antwoord 110+111. God verbiedt niet alleen het stelen, het gaat over het moreel besef. We moeten beseffen dat de 
geboden staan in het kader van de dankbaarheid. Voel je je verzoend met God? Wil je naar Gods geboden leven om iets 
goeds terug te doen? Je moet je richten op Zijn koninkrijk. Gebod: Je naaste bevorderen. Behandel je naaste hoe jezelf 
behandeld wil worden. Daarboven: Inspannen om de ander bij te staan. Als je werkelijk vrij bent, komt deze inspanning 
uit je hart voort.
.
Onze zieken
Dhr. J. van der Meer is thuisgekomen  uit het revalidatiecentrum Westhoff in Rijswijk.
Mari van Muijen heeft in DrieMaashaven corona opgelopen en is daarom in isolatie, alleen zijn vrouw Marjan mag hem 
bezoeken. Wilt u/jij aan hen denken? 
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 vrijdag 11 februari is overleden ons oud-kerkenraadslid Koos van Eck. De dankdienst voor zijn leven zal op vrijdag 
18 februari om 10.30 in de Groote Kerk gehouden worden en geleid worden door dhr. F. Goos. Aansluitend zal de 
begrafenis plaatsvinden in besloten kring vanwege corona.  Condoleren na de begrafenis op de nieuwe begraafplaats aan 
de Hoge Zeedijk 100.We wensen zijn vrouw Gre, kinderen en (achter)kleinkinderen Gods nabijheid toe in de komende 
tijd. Koos wist zich in Gods hand geborgen.

Bloemen
Zondag 6 februari werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar het echtpaar H. Harmelen – 
Paalberends en het echtpaar Verburgh-Schilder 

Giften
Ouderling Ab den Heijer ontving van NN € 20 voor de wijkkas. Mw. Schaap ontving  € 10 voor de HVD van de fam. S. 
Hartelijk dank.
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Jeugddienst/gezinsdienst
Beste gemeente, Op zondagochtend 27 februari zal er een gezins-/jeugddienst georganiseerd worden. Elke leeftijd is 
welkom, u bent van harte uitgenodigd. Voelt u zich vrij om ook uw (klein)kinderen uit te nodigen. (Of natuurlijk de 
vriendjes en vriendinnetjes, neefjes en nichtjes). Voor de kinderen onder ons zal er een tasje van vermaak klaar staan, 
zodat ze de hele dienst kunnen bijwonen. Voor de allerkleinsten is er oppas aanwezig. Wij hopen jullie te ontmoeten!
Sera Vruggink.

Diaconiecollecten
De eerste diaconiecollecte is vandaag bestemd voor de Algemene Middelen. De tweede diaconiecollecte is in verband 
met de viering van het Heilig Avondmaal bestemd voor de HGJB. De diaconie zal de HGJB dit jaar steunen in het werk 
wat zij doen voor jongeren, en voor het Diaconaal project in Mozambique. Hierbij de website van dit project voor meer 
informatie,   www.diaconaalproject.nl   . Van harte aanbevolen.  
Bij de uitgang is een extra collectebox neergezet. De opbrengst is bestemd voor de Nederlandse Protestantse Kerk 
in Parijs. De collectebox zal hier voorlopig blijven staan om deze kerk te steunen. Op biddag zullen we hier ook 
voor collecteren en volgt er meer infomatie. https://ernparis.fr/ . Van harte aanbevolen

Orgelpijpen
De orgelpijpen hebben in januari € 3 opgebracht. Verder geen giften te vermelden.
Heel hartelijk dank voor uw bijdragen!
De orgelcommissie is nu bezig met de voorbereiding van het seizoen 2022. De programma’s zijn verzameld, het 
programmaboekje wordt voorbereid, advertenties verzameld etc. U kunt alles volgen op onze website 
www.garrelsorgelmaassluis.nl
Mocht u 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

Gebouw De Schans
Elke donderdag is de Schans weer open van 10.00u -12.00 uur voor ontmoeting onder het genot van koffie of thee.
Fijn om elkaar soms na lange tijd weer te zien en gezellig met elkaar een gesprek te hebben ,ook zeker voor 
alleenstaanden heel belangrijk, komt u ook , hartelijk welkom , de koffie staat klaar.

Diensten 20 februari
10.00 uur: ds. H.G de Graaff uit Nieuwerbrug 
19.00 uur: ds. A. Slingerland uit Klundert.
Kinderoppas: Henriette vsdh, Bijbelverhaal: Joas, een koning van 7 jaar

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Orde van dienst voor zondagmorgen 13 februari 
In deze dienst zal  het Heilig Avondmaal worden gevierd.Voorganger is ds. C.N van Dis uit Nieuwegein. Organist is Jaap 
Kroonenburg. De liederen zijn uit de bundel Weerklank,  tenzij anders vermeld. 
Psalm 118 vers 1 en 7                   Oude Berijming
Gezang 486 vers 1 en 3
Psalm 65a vers 1 en 2
Psalm 65a vers 3
Psalm 103 vers 1 en 3
Gezang 331 vers 1, 2 en 3
Gezang 331 vers 4
Psalm 103 vers 5
Psalm 103 vers 9
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Exodus 12 vers 1-16 en 1 Korinthe 5 vers 1-8

Orde van dienst voor zondagavond 13 februari 
Voorganger is ds. A. Verweij uit ‘s-Gravenzande.  Organist is Jaap Kroonenburg.   De liederen zijn uit de bundel 
Weerklank, tenzij anders vermeld. 
Gezang 284 vers 1 en 2
Gezang 284 vers 3
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Psalm 68 vers 2 en 10                    Oude Berijming
Psalm 32 vers 2 en 5
Gezang 239
Gezang 433 vers 1 en 3
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Psalm 32 en Lucas 15 vers 11-32


