
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 20 maart, 4e 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.  R.H.M. de Jonge uit Leiden.
In de avonddienst hoopt ds. F. v.d. Bosch uit Huizen voor te gaan. 

NaSchrift
In de avonddienst van de 3e lijdenszondag preekte ds. FJ van Harten over Johannes 8:12-29. Is geloof eigenlijk geen 
inbeelding? Als U er bent waarom merken we daar zo weinig van? Hebben wij nog wel tijd voor God? God houdt zich 
soms verborgen. IK ben het Licht van de wereld gaat over iets diepers. Deze vragen staan ook al in de Bijbel, vooral in de
Psalmen. Gods aanwezigheid is niet op afroep. God laat zich soms zien, soms wachten en worstelen. Geloven begint met 
aanvaarden. Zeker weten dat het waar is ook al zie je het tegenovergestelde. Gods verborgen omgang vinden. Geen 
eenvoudige antwoorden. Alleen voorbeelden van mensen die ondanks alles toch met God zijn verder gegaan. Diep 
vanbinnen het vertrouwen houden dat God doorgaat. Het lijden, sterven en de opstanding van Zijn Zoon Jezus Christus en
de komst van de Heilige Geest. Vertrouw erop dat God de wereld niet loslaat

Zieken.
Mevrouw Flikweert is opgenomen in verpleeghuis De Meerpaal in Vlaardingen.
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 maart werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar mevr. Flikweert en  dhr. 
Boelaars

Giften
Nel van Baalen ontving € 10 van NN voor de wijkkas.. Hartelijk dank.

Diaconiecollecte.
De diaconiecollecte is voor een project van P1027, hulp aan de kerken in Albanië. Albanië is een land in ontwikkeling, 
maar helaas is er nog veel werkloosheid en armoede en zijn de sociale voorzieningen beperkt. Heel veel Albanezen zijn 
daarom aangewezen op hulp van familie of andere naasten. Hier ligt ook een mooie opdracht en kans voor kerken: door 
uit te reiken naar mensen in nood kunnen ze Gods liefde zichtbaar maken. In veel dorpen delen kerken voedsel- en 
hygiënepakketten of zaden uit, samen met bijvoorbeeld de Albanese Voedselbank. Van harte aanbevolen.

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

Verhuisbericht.
mw J.Pelgrom-de Graaf is verhuisd, haar nieuwe adres is: Mevr J. Pelgrom-de Graaf,  De Slingeborg  kamer 201, Slinge 
1,   9406 EA Assen.
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Collecten zondag 13-03-´02
Diaconie, alg. middelen: € 131,85          
Kerk:                               € 176,70                
Diaconie, GZB, Nepal    € 160,65 

Diensten zondag 27 maart, 
10.00 uur: ds. E.J. de Groot uit Katwijk
19.00 uur: ds. C.D. Zonneberg uit Hardinxveld-Giessendam       
Kinderoppas:  Henriette vsdh, Bijbelverhaal: Vijf broden en twee vissen

================================================================================
Orde van dienst voor zondagmorgen 20 maart
Voorganger is ds. R.H.M de Jonge uit Leiden. Organist is Cor Maat. De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij 
anders vermeld. 
Psalm 122 vers 1 en 2
Psalm 122 vers 3
Psalm 77 vers 6, 7 en 8                 Oude Berijming
Gezang 145 vers 1, 2 en 3
Gezang 139 vers 1, 4 en 5
Gezang 156 vers 4, 5 en 6
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Lucas 9 vers 51-56
  

Orde van dienst voor zondagavond 20 maart
Voorganger is ds. F. v.d. Bosch uit Huizen. Organist is  Simon Harinck. De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij 
anders vermeld. 
Psalm 43 vers 1, 2 en 3
Psalm 142 vers 1, 6 en 7               Oude Berijming
Gezang 304 vers 1, 2 en 3
Gezang 139 vers 1, 2 en 5
Gezang 470 vers 1, 2 en 4
Psalm 63 vers 1 en 3
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Lukas 9 vers 43-45 en vers 51-62
 


