
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 20 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. H.G de Graaff uit Nieuwerbrug  
19.00 uur: ds. A. Slingerland uit Klundert. 
De kerkenraad van wijkgemeente Groote Kerk wenst u gezegende diensten. 
De diensten worden live via YouTube uitgezonden op: https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis 

 

Voorbereiding en viering afgelopen Heilig Avondmaal. 
In de ochtenddienst van 6 februari was de voorbereiding viering Heilig Avondmaal ds C.H. Wesdorp preekte 

over Johannes 6: 30-40+47-51. IK ben het Brood des levens. Het brood wijst naar de nieuwe hemel en aarde. Wie dit 
brood eet zal nooit meer honger hebben. Neem MIJN uitnodiging aan. Een gezegende oproep voor de 

voorbereidingsweek. 
In de ochtenddienst van 13 februari was de viering Heilig Avondmaal ds CN van Dis preekte over Exodus 12:1-16 en  
1 Korintiërs 5:1-8. Vers 7b, 8. De Here Jezus zelf heeft het Heilig Avondmaal ingesteld. Ons Paaslam is al geslacht. 

Feestvieren: bevrijd om lief te hebben. Blijf bij Gods genade, steeds opnieuw. Op ZIJN belofte mag je komen en aangaan. 

Gebroken harten zijn welkom aan deze tafel. We hadden een gezegende viering waar velen aangingen. Laten we ons 

bemoedigd voelen door deze viering. De diakenen hadden het weer goed en veilig geregeld in dit coronatijdperk, onze 
dank daarvoor. 
 

Onze zieken 
Mari van Muijen is weer coronavrij, hij kan gelukkig weer bezocht worden en mag ook weer van zijn kamer af. 
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.  
 

Bloemen 
Zondag 13 februari werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar het echtpaar Koree-
Willemse en naar de heer J. van der Meer 
                                
Giften 
Ouderling Ab den Heijer ontving van NN € 20 voor de wijkkas. Mw. Schaap ontving  € 10 voor de HVD van de fam. S.  
Roel Touw ontving € 10 van mevr S. voor de kerk. 
Hartelijk dank. 
 

Diaconiecollecten 
Het is elke week weer een hele toer om 230 gezinnen van een gevarieerd voedselpakket te kunnen voorzien. We zijn blij 

met alles wat er nog binnen komt. De collecte van deze zondag is voor de voedselbank. Dus geef met gulle hand voor dit 
mooie werk. Of maak een gift over op bank nr. NL64 INGB 0001 21 0107 t.n.v. Stichting Voedselbank Maassluis.  
 

Voortgang pastorie 
Afgelopen weken is er veel gebeurd in de pastorie in het Kastanjedal. Door het hele huis zijn de bruine kozijnen wit 

geschilderd, op de begane grond is het achterste deel van de garage met een wand afgescheiden van de rest om extra 

opbergruimte te creëren en deze ruimte is toegankelijk gemaakt met een deur naar de woonkamer. De komende tijd moet 

daar nog een lichtpunt en stopcontact worden gerealiseerd.  Het voorste deel van de garage zal ingericht worden als 
studeerkamer. De kanteldeur zal worden vervangen door een raamkozijn, maar i.v.m. de levertijd pas als het gezin Van 

Wolfswinkel er al woont. In de woonkamer zijn plafonds en muren gewit en één muur is blauw geworden.  
 Op de verdieping zijn alle plafonds gewit. Op zolder is een scheidingswand geplaatst om de slaapkamer te scheiden van 
wasmachine/droger en CV. Bruine wanden zijn wit geschilderd. Verder is er een vracht laminaat naar boven getild en is er 

een begin gemaakt met het behangen van alle muren van de slaapkamers op de 1e en 2e verdieping. Ook zullen alle 

slaapkamervloeren inclusief de hal voorzien worden van laminaat.  
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Elke week een stap. Het is mooi om de pastorie elke week weer een beetje mooier te zien worden. Dank aan aannemer 

Warnaar die de ingrijpende bouwkundige werkzaamheden verrichtte en speciale dank aan alle doorzetters, vrijwilligers 
die die een groot deel van hun vrij tijd in de avond of overdag aan dit werk besteden.  
 

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. 
 

Dankbetuiging 
Beste mensen, 
02-02-2022 was en is voor ons een bijzondere dag, 
Deze datum is onze  45 jarige trouwdag. Daar zijn wij dankbaar voor. 
Hartelijk dank voor de kaarten die wij van jullie hebben ontvangen. Het medeleven doet ons goed. 
Hartelijke groet, 
Anneke en Henk Verveen. 
 

Hartelijk bedankt 
Vrijdag 11 februari jl. is de ingreep aan het gebit van Matthijs goed verlopen. 
Hartelijk bedankt voor uw medeleven en de mooie kaarten die we hebben ontvangen. Matthijs was blij met de post! 
Familie Hoogwerf 
 

Ledenboek 
De updates en de volledige ledenboeken zijn geprint. De updates worden aanstaande zondag bij binnenkomst van de kerk 
uitgedeeld. Ze zijn niet van uw naam voorzien.  
De volledige ledenboeken wel. Zij liggen achter het koorhek. 
Hoe u kunt betalen staat op de eerste bladzijde. 
Wanneer u aanstaande zondag verhinderd bent, dan kunt u de update of het ledenboek een volgende zondag meenemen. 

Ook kunt u iemand vragen het voor u mee te nemen. 
Wim Vogel, beheerder ledenboek 
 

Beste gemeenteleden, 
 Ook dit jaar ga ik met ons wielerteam de Cycle For Hope 48 uur Rondje Nederland rijden (Van 30 juni tot 2 juli) . 

Marina, in ons team mama Marina genoemd gaat mee als team captain en begeleider.  Natuurlijk doen we aan dit 
evenement mee voor de sportieve uitdaging, maar vooral om geld in te zamelen voor De Hoop in Dordrecht. Zij helpen 

verslaafde en mensen met psychische problemen terug naar een nieuw leven. Dit doen zij met een christelijke 

achtergrond. Juist dit laatste is voor ons de reden om ons te verbinden aan dit doel.  Dit jaar hebben we Bakker Voordijk 
bereid gevonden Paasbroden voor ons te bakken tegen inkoopsprijs. Deze Paasbroden verkopen wij voor  12,50 en de 

winst gaat volledig naar De Hoop. Bestellingen kunnen geplaatst worden tot 27 maart. Inschrijflijsten liggen bij de ingang 

van de kerk. Ook kunt u ons een app of mail sturen. Vanaf 9 april kunnen de bestelde broden afgehaald worden in de 

Kerkstraat.  Betalen kan via tikkie of contant. Koop een brood en help een mens in nood. 
Namens Edwin en Marina bedankt. 
 

De Schans 
Onderstaand de ontvangsten voor de st. De Schans 
Donaties (januari)                         €  12,00 
Opbrengst Oud Papier (oktober)  € 410,40 
 
 
 
 
 
                                                     Collecten 
            06-02-´02                                                           13-02-´02 
Diaconie, Nepal   € 113,20                            Diaconie, alg. middelen  € 114,90   

Kerk                     € 164,40                            Kerk                                € 158,80    

Kerk, wijkkas       € 109,30                            Diaconie, HGJB (HA)    € 247,15         

Diensten 27 februari 



10.00 uur: ds. A. Vroomans uit Rijnsburg. Jeugddienst/gezinsdienst 
19.00 uur: ds.  H. Mast uit Ter Heijde aan Zee 
Kinderoppas:  Julia Voois, Bijbelverhaal: De zaaier.  Alleen voor de allerkleinsten ivm Gezinsdienst. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Orde van dienst voor zondagmorgen 20 februari  
Voorganger is ds. de Graaff uit Nieuwerbrug. Organist is Jaap Kroonenburg. De liederen zijn uit de bundel Weerklank, 
tenzij anders vermeld.  
Gezang 286 vers 1 en 4 
Psalm 65 vers 1                                Oude Berijming 
Gezang 487 
Psalm 42A vers 3 en 5 
Psalm 130 vers 1 en 3 
Psalm 40 vers 7 
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3 
 Schriftlezing: Lukas 18 vers 1-8 

  
 

 

Orde van dienst voor zondagavond 20 februari  
Voorganger is ds. A. Slingerland uit Klundert. Organist is Jaap Kroonenburg. De liederen zijn uit de bundel Weerklank, 

tenzij anders vermeld.  
Psalm 116 vers 1 en 10 
Psalm 103 vers 5 
Psalm 68 vers 8 
Gezang 445 vers 1 
Gezang 439 vers 1 en 4 
Psalm 75 vers 1 en 6                  Oude Berijming 
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3 
Schriftlezing: Lucas 10 vers 1-24 
 

 

 
 
 


