
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 13 maart, 3e 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. W. Quak uit Rockanje.           
In de avonddienst hoopt ds. F.J. van Harten uit Scheveningen voor te gaan. 

NaSchrift
In de ochtenddienst op de 2e lijdenszondag preekte ds. Ouwendijk over Exodus 30: 11-16 en Matteüs 17: 24-27. De 
jaarlijkse afdracht aan de tempel is voor iedereen gelijk. Een offer voor schuld. Jezus zal Zijn leven geven om ons met 
God te verzoenen. Aan Petrus wordt gevraagd of Jezus ook heeft betaald, hij antwoord met ja. Jezus neemt het woord, 
niets blijft voor Hem verborgen. De koning heft bij vreemden, niet bij zijn zonen. Jezus is Gods Zoon, toch laat Hij Petrus
met een stater(vierdrachmenstuk) uit de bek van een gevangen vis betalen. Jezus maakt ons vrij. Hij betaalt de rekening 
voor ons. Neem je toevlucht tot Jezus. HIJ is onze verzoening, de doorgang naar het eeuwige leven.

Zieken.
Mevrouw Flikweert verblijft in het Marnixcentrum in Vlaardingen, in afwachting van een definitieve plaats in een 
verpleeghuis. Lies de Jong verblijft ter revalidatie in De Burcht in Rotterdam.
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.

Verslag kerkenraad 22-02-2022
Welkom door de voorzitter. We houden 1 minuut stilte ivm het overlijden van Koos van Eck en Gertjan vd Ruit.
Opening door Ko Heijboer, meditatie  en gebed.
Overleg over verslag gebouwencommissie van Jaap Kroonenburg.
De commissie olv Jan Boer van Kerkvitaal gaat alles opnieuw bekijken. Vertegenwoordigers Groote Kerk in 
projectteams: Financieel: Arjen van klink, Gebouwen: Gertjan Roelofsen. Gemeentezijn: ??
Informatie over werkplan ds. van Wolfswinkel
De bevestiging zal op 10 april om 14.00 uur door ds. van Loon plaatsvinden. De 2 werkplannen (70% en 30%) zullen met
ds. Gerrit van Wolfswinkel worden besproken.
Ambtsdragers. (vacatures) De volgende namen worden voorgedragen: Diakenen: Arjen Ligthart jr. en Jeroen Tieleman. 
Kerkrentmeester: Edwin van Muijen. Ouderling: Gerrit van den Dool.
Kerkdiensten. Versoepelingen, alle maatregelen gaan in per 28 februari. 
Mededelingen. Kerkrentmeesters: de pastorieverbouwing gaat vlot. Ouderlingen: er is een voorstel geschreven over een 
andere opzet werken met de HVD.
Sluiting Ko met gebed.

Bloemen
Zondag 6 maart werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar mevr. De Jong en mevr. 
Houkamp

Diaconiecollecten
De eerste diaconiecollecte is voor de Algemene Middelen. De tweede diaconiecollecte is voor een project van de GZB, 
Nepal - geloof tussen tempels. Eigen schuld! Zo wordt er in het hindoeïstische Nepal gekeken naar mensen met een 
handicap. Het is de straf voor slechte daden in een vorig leven. De kerk in Nepal wil een ander geluid laten horen en oog 
hebben voor deze kwetsbare mensen. Hier wil de GZB hen bij ondersteunen. Zie voor meer informatie de kerkwijzer of 
de website van de GZB, GZB project Nepal.  

Geboorte
Bij Jeroen en Leontine Tieleman-van den Dool is een dochter, Elsa, geboren. Zij schreven op het geboortekaartje de 
mooie tekst: Je bent voor ons een gift van God. Waardevol en klein. Wij weten dat, waar jij ook gaat, Zijn hand op jou zal 
zijn. We wensen Jeroen en Leontine Gods zegen toe bij de opvoeding van Elsa
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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

Beste gemeenteleden,
Voor zaterdag 19 maart 2022 zoek ik enthousiaste vrijwilligers om de pastorie een grote schoonmaakbeurt te geven. De 
werkzaamheden bestaan uit, stofzuigen, vloeren dweilen, raamstellen soppen en ramen zemen. Graag eigen schoonmaak 
materiaal meenemen. Het is de bedoeling om 10.00 uur te starten en 14.00 uur klaar te zijn. Voor koffie/thee en lunch 
wordt gezorgd.
U kunt u opgeven door mij te bellen(06-81671971), per e-mail(hterlouw@yahoo.com) en appen mag natuurlijk ook.
Vriendelijk groet,  Henk Terlouw.

De Schans
Onderstaand de ontvangsten voor de st. De Schans
Donaties (februari):                         €   12,00
Giften  (februari):                            € 100,00
Opbrengst oud papier (november): € 340,80
 
                                               collecten
        Bidstond  02-03-´02                                        Zondag   06-02-´02
Diaconie,  Kerk Parijs:       €  138,75                       Diaconie, Bangladesh: € 180,05          
Kerk:                                   € 120,30                        Kerk:                            € 170,30                
Diaconie, alg. middelen      €   45,95                        Kerk, uitgang:              € 119,15 

Diensten zondag 20 maart, 
10.00 uur: ds. R.H.M. de Jonge uit Leiden    
19.00 uur: ds. F. v.d. Bosch uit Huizen
Kinderoppas: Nel Vogel, Bijbelverhaal: Lazarus
================================================================================
Orde van dienst voor zondagmorgen 13 maart
Voorganger is ds. Quak uit Rockanje. Organist is Simon Harinck. De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders 
vermeld. 
Psalm 95 vers 1 en 3
Gezang 432
Psalm 103 vers 7                             Oude Berijming
Gezang 431 vers 8
Gezang 297 vers 6
Gezang 458 vers 1, 2, 3 en 4
Psalm 103 vers 1 en 3
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing: Mattheüs 18 vanaf vers 21
 

Orde van dienst voor zondagavond 13 maart
Voorganger is ds. F.J. van Harten uit Scheveningen. Organist is Cor Maat. De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij
anders vermeld. 
Gezang 493 vers 1 en 3
Psalm 43 vers 3 en 4
Psalm 51 vers 6 en 7                      Oude Berijming
Gezang 160 vers 1 en 2
Psalm 25 vers 7 en 8
Gezang 158 vers 1, 2 en 6
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Johannes 8 vers 12-32


