
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 27 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 
Vandaag gaat in de ochtenddienst voor ds. A. Vroomans uit Rijnsburg. Dit is een Gezins-/jeugddienst. Er is een gedrukte 
liturgie.
In de avonddienst hoopt ds. H. Mast uit Ter Heijde aan Zee voor te gaan. 
A.s. woensdag, 3 maart, houden we Bidstond voor Gewas, Arbeid en Visserij. Deze dienst, waarin ds. A. Christ uit 
Katwijk hoopt voor te gaan, begint om 19.30 uur.
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. H.G. de Graaff over Lucas 18:1-18. Vers 1b. Waarom geeft God geen levensteken? Heeft 
bidden wel zin? Vers 1: Blijf altijd bidden. Verlies de moed niet. De rechter heeft alleen oog voor zijn eigen belang. De 
weduwe blijft aankloppen. Om gezichtsverlies te voorkomen spreekt hij recht. Zal God dan geen recht doen? Een 
tegenstelling. Een corrupte rechter tegenover een liefhebbende Vader. Omdat Jezus het zegt weten wij dat ons gebed 
aankomt. Wees daarvan overtuigd en blijf daarom bidden en bij HEM aankloppen. Vers 7: Zal God dan geen recht doen 
aan ZIJN uitverkorenen? We zijn met Christus geborgen in God. We zijn veilig in Gods handen in deze gebroken wereld. 
God staat naast je in je verdriet en nood. IK ben met je. Geef je vertrouwen niet op.

Zieken
De knieoperatie bij Josien Grinwis is goed verlopen, ze is inmiddels weer thuis.
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 20 februari werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar het echtpaar Verveen-Poot 
en naar Matthijs Hoogwerf.
    

Diaconiecollecten
De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor Missionair werk in de Kliederkerk. Samen met jong en oud op een creatieve
manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Dat is kliederkerk. Een verrassende vorm van samen kerk-zijn met 
mensen die weinig of niets met kerk hebben én met meer betrokken kerkleden. De creativiteit van kliederkerk en de focus
op ‘samen’, helpen kinderen en volwassenen om te leren in het voetspoor van Jezus te gaan. 
Woensdag 2 maart is het Biddag. We collecteren dan voor de Nederlandse Protestantse Kerk in Parijs. De Eglise 
Réformee Néerlandaise (ERN) is een oecumenische kerkelijke gemeenschap van en voor Nederlands sprekenden 
woonachtig in en rondom Parijs. De gemeente wil een plek van ontmoeting en verbinding zijn waar naar elkaar wordt 
omgezien. Omdat financiële steun hard nodig is voor het voortbestaan van deze kerk zullen wij hen steunen. U kunt uw 
bijdrage geven door middel van de collecte of bij de extra collectebox die voorlopig bij de uitgang zal blijven 
staan.https://ernparis.fr/ . Van harte aanbevolen. 
   

Kort verslag kerkenraadsvergadering 25 januari 2022.
De vergadering wordt geopend met bijbellezen, inleiding en gebed.
Intrededienst: De intrededienst van ds. G. van Wolfswinkel is op zondag 10 april door ds. Van Loon.  
Vacatures ambtsdragers: Henk Terlouw, Leo Wijnhorst en Arie Herbert geven aan herkiesbaar te zijn. 
Erik van der Laan en Sander Wakker zijn niet herkiesbaar en zullen na de zomervakantie aftredend zijn. De gemeente zal 
worden gevraagd namen in te dienen voor de volgende vacatures: 2 ouderlingen, 2 diakenen en 1 kerkrentmeester.
terugblik digitale diensten: We gaan er voorlopig nog mee door.
Het projectplan mbt het gebouwenvraagstuk gaat van start   Elke wijk wordt  gevraagd  3 mensen af te vaardigen naar 
een Project Team. Dit mogen kerkenraadsleden zijn, maar hoeft niet! Er zullen mensen voor worden gevraagd die kennis 
en interesse hebben voor verschillende gebieden zoals bv (langere termijn)visie van de wijkgemeente verwoorden, 
verstand van gebouwen, financieel onderlegd, enz.
Dhr. Jan Boer (van Kerkvitaal) gaat dit project namens de Algemene Kerkenraad begeleiden. 
Mededelingen:  De ouderlingen werken aan een plan om de samenwerking met de HVD een andere opzet te gaan geven. 
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Woensdagochtendbijbelkring
Op woensdagmorgen 9 maart 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. Uw bent hartelijk welkom.  Inlichtingen ouderling J.Pool tel 010-5918577

Afschaffen coronaregels
Tijdens de persconferentie van 15 februari jl. heeft de minister bekend gemaakt dat in Nederland op 25 februari a.s. 
nagenoeg alle beperkende maatregelen i.v.m. de bestrijding van de covid-19 pandemie komen te vervallen: nergens meer 
de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en geen mondkapjesplicht meer. De minister merkte daarbij ook 
het volgende op: "ook al vallen een hoop regels weg, de basisadviezen blijven belangrijk, juist nu. Je ziet ze bij elke 
persconferentie in beeld staan: handen wassen helpt enorm, hoest en nies in je elleboog. Thuisblijven bij verkoudheids-
verschijnselen, afstand houden, mondkapje, ook als het niet meer overal hoeft, blijft wel degelijk verstandig".
Voor kerkdiensten betekent dit dat met ingang van 25 februari a.s. geen beperkingen meer zullen gelden. We komen in 
een situatie waarin we het mondkapje en de 1,5m afstand mogen loslaten maar waar kerkgangers met een kwetsbare 
gezondheid deze regels ook mogen aanhouden. Laten we rekening houden met elkaar! Omdat er op de stoelen in het 
middenvak en voor het orgel elke kerkdienst genoeg ruimte is om de 1,5m afstand aan te houden vinden we het niet nodig
om daarvoor één speciaal vak te reserveren. 
Aanstaande zondag zullen we voor het eerst sinds lange tijd weer gezamenlijk koffie kunnen drinken na de kerkdienst. 
Hier hanteren we nog wel een routing: Nabij de keuken komt u het koorhek binnen, neemt de koffie of thee en verlaat de 
ruimte achter het koorhek door de opening aan de kant van de collectebakken om ergens in de kerk uw koffie te drinken 
en andere gemeenteleden te ontmoeten. Dus binnen het koorhek geen staan- of zitplaatsen, wel in kleine groepjes in de 
kerk.

Wijkkas.
Allereerst een woord van dank aan alle gemeenteleden die op welke manier dan ook onze Wijkkas hebben gesteund in het
jaar 2021.  Binnenkort is het weer tijd voor het invullen van uw aangiftebiljet inkomstenbelasting over het jaar 2021. Let 
er op dat ook uw per bank op de rekening van de Wijkkas overgemaakte giften fiscaal aftrekbaar zijn, uiteraard alleen als 
uw totaal aftrekbare giftenbedrag boven de fiscale drempel uitkomt.  De Wijkkas valt onder de PKN Maassluis en u moet 
uw giften aan de Wijkkas dan ook aftrekken als gift gedaan aan de PKN Maassluis. Alleen de PKN Maasluis is namelijk 
in het zgn. ANBI register van de Belastingdienst opgenomen. Gebruik onderstaande omschrijving anders gaat het 
waarschijnlijk mis! 
De PKN staat in het zgn. ANBI register onder:  Protestantse Gemeente, Maassluis en, mocht er om worden gevraagd, 
het zgn. RSIN nummer is 002413589.
Jaap Goudswaard - penningmeester Wijkkas
                                                                                                                                                                                   
50Tafels: Deel je tafel met een vluchteling!
Hoe mooi is het om als kerken 'onze' vluchtelingen een warm welkom te
geven in Maassluis? We willen als Maassluise kerken meedoen aan het
project Eat2Meet, en 50 eettafels aanbieden in Maassluis waar een
vluchteling mag aanschuiven. Verrijk je leven met zo'n bijzondere
ontmoeting. Ga naar https://www.pknmaassluis.nl/50tafels en geef je
vandaag nog op om 1 van de 50 tafels te zijn! Samen mogen we laten zien
dat iedereen welkom is bij God.

Huwelijksjubilea maart 2022
   9 maart: 61 jaar   de heer en mevrouw W. Pap-van de Meeberg
 28 maart: 50 jaar   de heer en mevrouw F. Krijgsman-van Duffelen

Verjaardagen 80 jaar en ouder maart 2022
  2 maart                                             mevrouw G. Lens-Vink
  3 maart                                             de heer P.R. Westdijk
  4 maart                                             de heer H. Kranendonk
  4 maart                                             mevrouw M. Minderhoud-Hut
  6 maart                                             de heer H.W. van der Lugt
  11 maart                                           mevrouw K.J. Bakker-Verhoeff
  12 maart                                           mevrouw C. Smit-Voogt
  15 maart                                           mevrouw J. Terol-Haasnoot
  16 maart                                           mevrouw A. Zomer-Ommering
  16 maart                                           de heer J.H.F. Bingen
  19 maart                                           mevrouw D. Mostert-Kort
  20 maart                                           mevrouw N.A. van der Windt-
  29 maart                                           mevrouw M. Wijnhorst-Ras



  31 maart                                           mevrouw J.J. de Knegt-Metsel
  31 maart                                           de heer J.B. Parre

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

Collecten 20-02-´02                                    
Diaconie, voedselbank: € 122,40
Kerk:                              € 140,15
Kerk, uitgang:                €   94,95

Komende diensten
Woensdag 2 maart, Bidstond voor Gewas, Arbeid en Visserij.
19.30: ds. A. Christ uit Katwijk 
Zondag 6 maart
10.00 uur: ds. J. Ouwendijk uit Alphen a/d Rijn      
19.00 uur: ds. A. van Duinen uit Loosdrecht          
Kinderoppas: Wendy vd Zwan en Rianne Boogaard, Bijbelverhaal: De hoofdman en de zieke knecht.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orde van dienst voor zondagavond 27 februari 
Voorganger is ds. H. Mast uit Ter Heijde aan Zee.  Organist is  Simon Harinck. De liederen zijn uit de bundel Weerklank, 
tenzij anders vermeld. 
Psalm 43 vers 3 en 5
Gezang 139 vers 3 en 5
Psalm 91 vers 1                               Oude Berijming
Gezang 230 vers 2, 3 en 4
Gezang 458 vers 1, 2 en 6
Psalm 79 vers 5  
Als amen op de zegen: Gezang 477 : 3 – ‘amen, amen, amen…’

Orde van dienst voor de avonddienst op woensdag 2 maart (Biddag) om 19.30 uur.
Voorganger is ds. A. Christ uit Katwijk. Organist is Cor Maat. De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders 
vermeld. 
Gezang 432
Psalm 138 vers 1 en 2
Psalm 68 vers 10                             Oude Berijming 
Gezang 418
Gezang 467
Psalm 103 vers 9
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: 1 Koningen 18 vers 30-46 en Jacobus 5 vers 13-18


