
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 
Kopij Zondagsbrief: redactiegrootekerk  @  pknmaassluis  .  nl     vóór donderdag 12.00  
CD’s kerkdiensten bij  P.Bouterse, Maassluis, telefoon 5923417, email p.bouterse@caiway.nl
Jeugdzaken: jeugdGKMaassluis@gmail.com
Zondag 27 maart, 5e 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. E.J. de Groot uit Katwijk
In de avonddienst hoopt ds. C.D. Zonneberg uit Hardinxveld-Giessendam voor te gaan. 

VoorWoord
1 Samuel 1:24-28. Voor de geboorte van Samuel staat als laatste vers in Richteren: ”In die dagen was er geen koning in 
Israël, een ieder deed wat juist was in zijn ogen”. Het volk leefde ver bij God vandaan. Wonder boven wonder schept God
een nieuw begin. Hanna, een onvruchtbare vrouw, bidt tot God. God verhoort Hanna, zij wordt zwanger en krijgt een 
zoon van God gebeden. Hanna brengt Samuel als kind naar Silo. Ze herinnert Eli aan zijn woorden dat  haar gebed 
verhoord zou worden. Als Hanna afscheid neemt buigt Samuel zich voor de Here neer. Dat zal Hanna hem geleerd 
hebben. Zo mogen ook wij onze kinderen leren bidden. Samuel verwijst naar de grote Samuel, onze Here Jezus Christus. 
Samuel werd door God zelf geroepen, ook wij worden elke zondag door de Woordverkondiging door de Here geroepen. 
Laten ook wij aan die Roepstem gehoor geven.

Zieken.
Anneke Bos heeft nog steeds heel veel last van haar been en is onder behandeling daarvoor en hoopt dat de behandeling 
aanslaat. Lies de Jong is uit het verpleeghuis ontslagen en mag thuis verder herstelen van haar gebroken heup. We wensen
hen beiden sterkte en Gods zegen 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 20 maart werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar  dhr. J. Sonneveld 
en mevr. A.C. Mosterd-Bakker.

Diaconiecollecte.
Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting BOOM Maassluis. Zij hebben als doel om mensen met 
(dreigende) geldzorgen de helpende hand te bieden. Niet door geld te geven maar door te helpen je geldzaken weer op 
orde te krijgen. Onze vrijwilligers, die we Maatjes of SchuldHulpMaatjes noemen, helpen gratis bij het voorkomen of 
verminderen van geldzorgen. Voor de training van de vrijwilligers en bijkomende organisatiekosten is geld nodig. Met 
uw steun kunnen we nog meer hulpbehoevende Maassluizers uit de schulden halen of houden. Van harte aanbevolen

Geboorte
Bij Jonathan en Sera Quik-Vruggink is op 9 maart een zoon, met de naam Evan, geboren. Zij schreven op het 
geboortekaartje de tekst: Alles wat goed en volmaakt is, wordt ons door God gegeven. Jakobus 1 vers 17. We wensen 
Jonathan en Sera Gods zegen toe bij de opvoeding van Evan.

Kronen poetsen.
Wat gaat de tijd toch snel. Een fantastische traditie is het twee keer per jaar poetsen van de kroonluchters van de Groote 
Kerk.
Deze keer willen we bij de eerste officiële dienst van ds. van Wolfswinkel de kroonluchters weer laten glimmen.
Ik ben van plan dit op woensdag 30 maart a.s. te gaan doen.
Gelukkig hoef ik deze klus niet alleen te doen, want een grote groep vrijwilligers/sters staat elke keer weer klaar om de 
kronen te laten blinken. Vele handen maken licht werk.
Uiteraard wordt er voor koffie/thee gezorgd met iets lekkers erbij. Noteert u 30 maart in uw agenda. 
We beginnen vanaf 9:00 uur. Altijd erg gezellig en van harte aanbevolen. U / jij komt toch ook?
Koster Niek van Namen
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Beste gemeenteleden
Zondag 10 april zal onze nieuwe dominee bevestigd worden om 14 uur.
Omdat dit kort achter de ochtenddienst is hebben wij het idee om met mensen die dit willen samen te blijven tussen de 
diensten, in het kader van samen gemeente zijn. Er zal dan voor een broodje gezorgd worden.
Zou u hier gebruik van willen maken dan kunt u zich aanmelden vóór zondag 3 april bij de fam. Wakker.
Via mail jawakker@kabelfoon.nl
Namens de kerkenraad zien we uit naar uw komst.
Groet van Sander Wakker

Paasviering
Op DV woensdagmiddag 13 april wordt de Paasviering gehouden in de Schans van 14.30 – 16.30 uur.
Graag opgeven voor 10  april bij: Mattie Bol, tel. 59 19601 of Nel v. Baalen, tel. 59 17643
Voor vervoer kan gezorgd worden.
Hartelijk welkom.

Beste gemeenteleden
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven na het onverwachte overlijden van m’n lieve schoonzoon Gertjan 
V.d. Ruit.
Zoveel  kaarten,mails, appjes en telefoontjes, daar ben ik zo dankbaar voor. En nu weer kaarten omdat het op het moment 
niet zo lekker met mij gaat. Heel erg bedankt daarvoor.
We bidden en hopen kracht te ontvangen om door te gaan, ook voor Petra en de kinderen.
Anneke Bos.

Lieve mensen
Verrast door alle kaarten met mooie wensen die ik in de afgelopen weken mocht ontvangen i.v.m. mijn verhuizing, wil ik 
jullie allen bedanken.
Mochten jullie eens langs fietsen of wandelen, hartelijk welkom.
Loes van Bloois
Het Lage Licht 165

Beste gemeente,
Wij willen jullie hartelijk bedanken voor alle felicitaties en kaarten die we hebben mogen ontvangen voor de 
geboorte van onze zoon Evan. Heel leuk alle betrokkenheid. De kaarten hangen mooi door onze huiskamer heen 
aan een lijn. Hopelijk kunnen we Evan binnenkort aan jullie voorstellen.
Groetjes,
Jonathan en Sera

Huwelijksjubilea april 2022
11 april: 50 jaar                                de heer en mevrouw A. Wiersma-van der Wulp
20 april: 55 jaar                                de heer en mevrouw H. van de Meeberg-van Buuren

Verjaardagen 80 jaar en ouder april 2022
7 april                                              mevrouw C. van Dam-van der Made
11 april                                            mevrouw L.A. van Bloois-Jobse
12 april                                            de heer G.J. van den Bos
15 april                                            mevrouw F. Born-van Wolferen
15 april                                            mevrouw W.A. Groen-den Heijer
16 april                                            de heer D. Bouwmeester
18 april                                            mevrouw C. Pap-van de Meeberg
18 april                                            mevrouw G. Booister-Visser
18 april                                            mevrouw J.J. van Baalen-Berens
22 april                                            mevrouw W. Steenhoek-de Roode
25 april                                            mevrouw P. Mostert-Steenwijk
27 april                                            de heer K. Tj. Raadsveld
29 april                                            mevrouw G. van Balen-Reedijk

Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.
De adressen kunt u vinden in de Kerkwijzers en/of het ledenboek.
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Collecten zondag 20-03-´02
Diaconie, P1027 Albanië: € 141,60                  
Kerk:                                 € 176,35                  
Kerk, uitgang:                   € 176,80 

Diensten zondag 3 april, 
10.00 uur: ds. L. den Breejen uit Delft          
19.00 uur: ds. W.H. Dekker uit Waddinxveen          
Kinderoppas: Julia Voois, Bijbelverhaal: Hosanna de Koning komt

====================================================================================

Orde van dienst voor zondagmorgen 27 maart
Voorganger is ds. E.J. de Groot uit Katwijk. Organist is Jaap Kronenburg. De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij
anders vermeld. 
 Psalm 27 vers 1 en 2
Psalm 23a vers 1 en 2
Psalm 133 vers 3                             Oude Berijming
Gezang 157 vers 5 en 6
Psalm 60 vers 5
Gezang 445
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing: Lukas 22 vers 35-38

Orde van dienst voor zondagavond 27 maart
Voorganger is ds. C.D. Zonneberg uit Hardinxveld-Giessendam.  Organist is Jaap Kronenburg. De liederen zijn uit de 
bundel Weerklank, tenzij anders vermeld. 
Gezang 141 vers 1 en 2
Psalm 119 vers 47 en 48               Oude Berijming
Gezang 555
Psalm 103 vers 8 en 9
Psalm 44a vers 4 en 5
Gezang 60
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Lukas 18 vers 15-34


