
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 
CD’s kerkdiensten bij  P.Bouterse, Maassluis, telefoon 5923417, email p.bouterse@caiway.nl
Jeugdzaken: jeugdGKMaassluis@gmail.com
Zondag 6 maart, 2e lijdenszondag 
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. J. Ouwendijk uit Alphen a/d Rijn.     
In de avonddienst hoopt ds. A. van Duinen uit Loosdrecht voor te gaan. 

NaSchrift
De ochtenddienst van zondag 27 februari, 1e lijdenzondag, was een jeugddienst met als thema: PESTEN VOOR 
BEGINNERS. Ds. Arnold Vroomans preekte over Esther 3:13,14 en 4:1-3 Mensen die gepest worden hebben daar vaak 
een leven lang last van. Het gebeurt op school, op het werk en zelfs in het bejaardenhuis. Haman wil de Joden uitroeien, 
Esther komt in actie. Denkt u/jij dat je een volk kan redden? Oorlog: pesten in het groot. Denk aan de oorlog in Oekraïne. 
Goed doen ook als het je eigen leven kost. Dat deed de Here Jezus aan het kruis voor ons. “VADER vergeef het hun want 
ze weten niet wat ze doen.” Laat de gepeste niet alleen staan. Het was een fijne dienst waarin de kinderen veel aandacht 
kregen. Met zang van Inez, Sera en Sander en pianobegeleiding van Marjorie. Aansluitend was er eindelijk weer 
koffie/thee/fris, dat kon vanwege versoepelingen van de coronaregels, wel stonden we verspreid door de kerk. We kunnen
terugkijken op een zegenrijke dienst.
Biddag voor gewas, arbeid en visserij.
Woensdag 2 maart preekte ds. Christ over 1 Koningen 18 en Jacobus 5. We erkennen de Here als onze Schepper als we 
biddag houden. Een krachtig, vurig gebed van Elia. Een rechtvaardige is iemand die weet dat Christus voor zijn zonden 
gestorven is. Het volk geeft geen antwoord, ze kiezen niet. Elia zegt: de Here is God. De Baalpriesters verwonden 
zichzelf tot bloedens toe en er gebeurt niets, Christus bloed vloeide voor ons en daardoor kunnen wij vergeving van onze 
zonden ontvangen. We mogen alles van de Here verwachten en uitzien naar Zijn komst.

Zieken.
Lies de Jong ligt met een gebroken heup ter revalidatie in De Burcht Lelie zorggroep adres: Van Moorselplaats 1 kamer 
95.1 3067 SH Rotterdam (toestemming gegeven ter publicatie) 
Ank Houkamp ondergaat allerlei onderzoeken in verband met haar gezondheid Koen Bokhorst heeft een longontsteking 
opgelopen. We wensen alle drie sterkte en beterschap toe.
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 27 februari werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar  Marian van Muijen-
Zwanenburg en naar Josien Grinwis.

Giften
Ouderling A den Heijer ontving van J. vd M. € 20 voor de wijkkas.  Ouderling Wijnhorst ontving € 10 voor de Ned. Prot. 
Kerk in Parijs van NN. 
Hartelijk dank.

Diaconiecollecten
De diaconiecollecte is vandaag in alle wijken bestemd voor Compassion in Bangladesh, zorg voor kinderen in armoede. 
Sinds 2003 werkt Compassion in Bangladesh. Op dit moment zijn er 37.619 kinderen die deelnemen aan projecten. In 
totaal heeft Compassion er 174 projecten. In Bangladesh is onderwijs gratis. De sponsorkinderen gaan dus naar een lokale
school. Compassion zorgt ervoor dat alle kinderen ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van 
verplichte schoolmaterialen zoals een schooluniform, boeken, transport naar school en overige schoolspullen. Zie voor 
meer informatie over dit project de kerkwijzer. Van harte aanbevolen. 

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

mailto:jeugdGKMaassluis@gmail.com
mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl
mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl
mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl
mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl
mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl


Herinnering
Graag aanstaande zondag de update van het ledenboek meenemen. 
Hierbij een herinnering . Ze liggen achter het koorhek. Hoe u kunt betalen staat op de eerste bladzijde. 

In memoriam  Jacobus van Eck
4 juni 1942    † 11 februari 2022

Koos van Eck werd geboren in Zeist als tweede zoon in een boerengezin met 5 kinderen.
Als kind was hij gewend mee te helpen op de boerderij en ging hij met vader mee om koeien te melken. De afloop van de 
pacht bracht het gezin Van Eck naar Noord-Holland, waar op een andere boerderij gewoond en geboerd werd. Koos ging 
naar de mulo en de HTS in Amsterdam op de fiets. Na zijn studie werkte hij in de Haarlemmermeer en woonde in 
Zwanenburg, waar de drie kinderen geboren werden. Koos veranderde van werk en kwam daardoor in Maassluis wonen.
Na een adviserende functie bij Key en Kramer, zag hij kans om samen met collega's het bedrijf HafKon over te nemen en 
verder uit te bouwen. Door een goede verstandhouding met collega's en eerlijkheid naar elkaar, werd dit een mooie zaak. 
Dit was een hele bijzondere en fijne tijd.
Ook sociaal en kerkelijk was Koos erg betrokken in Maassluis, vooral in de periode als ouderling-kerkvoogd. Hij was een
veelwetend en aimabele man, die ruimte gaf aan anderen, maar een hekel had aan onzin. Hij had een groot gevoel voor 
verantwoordelijkheid tot zijn naasten.
Koos was een trouwe kerkganger en nam deel aan verschillende kringen, waarin de geheimenis van onze Heer besproken 
werd. Hij was een liefdevolle en trotse echtgenoot, vader, opa en grootopa. Met de woorden uit 1 Korintiërs 13 over de 
liefde: "Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze." hebben we in de dankdienst voor zijn 
leven afscheid van hem genomen. Onder stormachtige omstandigheden hebben we zijn lichaam op de Hooge Zeedijk, aan
zijn Schepper teruggegeven. De gedachtenis aan de mens Koos van Eck, vult de leegte met goede herinneringen.
Freek Goos.

Wijkkas
De wijkkasbus bracht in februari € 114,60 op.

Nederlandse Protestantse Kerk Parijs      
De extra collectebus werd geleegd en bevatte € 100,00

Collecten 27-02-´02                                    
Diaconie, kliederkerk: € 124,50                      Kerk: € 213,85                      Kerk, uitgang: € 137,70

Diensten zondag 13 maart, 
10.00 uur: ds. W. Quak uit Rockanje       
19.00 uur: ds. F.J. van Harten uit Scheveningen                      
Kinderoppas: Emma Groenendijk, Bijbelverhaal: Een dode jongen levend of Meisje sta op 
================================================================================
Orde van dienst voor zondagmorgen 6 maart
Voorganger is ds. J. Ouwendijk uit Alphen a/d Rijn.  Organist is Simon Harinck. De liederen zijn uit de bundel 
Weerklank, tenzij anders vermeld. 
Gezang 153 vers 1, 2 en 5
Psalm 62 vers 1, 3 en 4
Psalm 130 vers 1 en 2
Psalm 40 vers 3 en 4                      Oude Berijming
Gezang 141 vers 1, 3 en 4
Gezang 149 vers 1, 2 en 6
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Exodus 30 vers 11-16 en Mattheüs 17 vers 22-27
================================================================================
Orde van dienst voor zondagavond 6 maart
Voorganger is ds. A. van Duinen uit Loosdrecht. Organist is  Cor Maat. De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij 
anders vermeld. 
Gezang 139 vers 1, 2 en 5
Psalm 118 vers 5 en 6
Psalm 130 vers 3 en 4
Psalm 6 vers 1, 4 en 9                   Oude Berijming
Gezang 149 vers 1 en 2
Gezang 251 vers 1 en 4
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Daniël 7 vers 9-14 en Markus 8 vers 27 - Markus 9 vers 1


