
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 3 april, 6e 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. L. den Breejen uit Delft   
In de avonddienst hoopt ds. W.H. Dekker uit Waddinxveen  voor te gaan. 

Zieken.
Bij Yvonne Bokhorst is deze week borstkanker geconstateerd, nadere onderzoeken volgen nog. We wensen Yvonne en 
haar man Koen sterkte toe in deze spannende dagen van onderzoeken en uitslagen.
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 maart werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar Anneke Bos en naar het 
echtpaar van Staalduijnen,

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 en zaden uit, samen met bijvoorbeeld de Albanese Voedselbank. Van harte aanbevolen

Mededelingen van de kerkenraad.
Pastorie
Vorige week is er hard gewerkt om de pastorie verhuisklaar te maken. Aannemer Warnaar verwijderde de garagedeur en 
plaatste een pui zodat er van de garage een werkkamer gemaakt kan worden. Gaten werden netjes dichtgesmeerd, muren 
en plafond gewit, een grotere verwarmingsunit geplaatst en laminaat op de vloer gelegd. Het is in één zin te vatten maar 
vormde voor de klussende gemeenteleden meerdere dagen werk. Afgelopen zaterdag werd met vereende krachten in de 
tuin een fietsenschuur gebouwd. De elektra van het schuurtje werd begin van de week aangesloten. In de pastorie zelf 
werd toen al intensief gepoetst en schoongemaakt. Alle gemeenteleden die daar hun steentje aan hebben bijgedragen 
hartelijk dank!
Alles om de verhuizing van de familie Van Wolfswinkel op 30 maart mogelijk te maken. Op het moment dat u dit leest 
wonen zij op hun nieuwe adres, Kastanjedal 12, 3142 AP Maassluis. Zij benutten de tijd tot 10 april om van het huis een 
echt thuis voor het gezin te maken. Aanbrengen van de persoonlijke touch van lampen ophangen en alle meeverhuisde 
spullen uitpakken en een plekje geven. We wensen Gerrit, Liesbeth, Hannah, Gersom en Ezra een fijne tijd toe in 
Maassluis.

Afscheidsdienst ds. Van Wolfswinkel in Everdingen.
Arie Herbert en Ab den Heijer vertegenwoordigden op 27 maart onze gemeente in de afscheidsdienst van ds. Van 
Wolfswinkel in het kleine kerkje te Everdingen. De verkondiging van de prediking was uit Ps. 118 “ uit de benauwdheid 
heb ik tot de Heere geroepen en de Heere heeft mij verhoord en in de ruimte gezet” het thema van de prediking was “ in 
de ruimte gezet”. Na de verkondiging werd ds. Van Wolfswinkel toegesproken door ds. Van den Berg uit Asperen die 
tevens consulent is van de Hervormde Gemeente Everdingen. Daarna werd de dominee toegesproken door de voorzitter 
van de kerkenraad. Als laatste bedankte de dominee de gemeente voor het vertrouwen en de verbondenheid. Het gezin 
Wolfswinkel werd door de gemeente toegezongen uit Ps. 134 “dat ‘s Heeren zegen op u daal“. Na de dienst kon de 
gemeente afscheid nemen van het gezin Van Wolfswinkel. Het was een waardevolle, zegenrijke dienst.
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Intrede en bevestigingsdienst ds. Van Wolfswinkel 
We zien uit naar de intrede- en bevestigingsdienst van ds. Van Wolfswinkel op DV 10 april om 14:00 uur in de Groote 
Kerk. De dienst zal worden geleid door ds. Van Loon uit Rotterdam. Muzikale medewerking wordt verleend door onze 
organist Jaap Kroonenburg en door het Gelegenheidskoor o.l.v. Leo den Broeder. De dienst is speciaal op dit tijdstip 
gepland zodat ook familie en vrienden van het gezin Van Wolfswinkel bij deze feestelijke dienst aanwezig kunnen zijn. 
Ook vanuit de andere wijkgemeenten is iedereen van harte welkom.
Omdat vrienden en familie al tijdig de reis naar Maassluis moeten aanvangen zal er een broodje en drinken voor hen klaar
staan. Ook gemeenteleden die het gezellig vinden een broodje met onze gasten mee te eten zijn uiteraard van harte 
welkom. Aanmelden voor de Eredienst is niet nodig, wel graag aanmelden als je mee wilt eten, vóór zondag 3 april bij de 
fam. Wakker bij voorkeur via mail: jawakker@kabelfoon.
De kerkenraad ziet uit naar uw komst op 10 april om 14:00 uur
Zo zien we met elkaar uit naar weer een nieuwe fase in ons gemeente-zijn. We bidden om de Zegen van onze God voor de
dominee en zijn gezin en voor een vruchtbare samenwerking met gemeente en kerkenraad.

Woensdagochtendbijbelkring
Op woensdagmorgen 13 april 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.  Inlichtinen ouderling J.Pool tel 010-5918577

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.

Bedankt
Hierbij wil ik, ook namens de kinderen, iedereen bedanken voor het meeleven middels kaarten, telefoontjes, brieven etc. 
tijdens de ziekte en na het overlijden van Koos
Gré van Eck

Goedemorgen Groote Kerk  
Wij willen u hartelijk bedanken voor de bloemen die bij ons bezorgd zijn.
Het voelt als een warme ontvangst in wijkgemeente Groote Kerk Maassluis. Het geeft ons een goed gevoel  bij de Groote 
Kerk te horen.
Met vriendelijke groet, 
Cor en Hennie van Staalduijnen, Merellaan 415, 3145 EP  Maassluis

Bloemendienst Groote Kerk
De medewerkers van de bloemendienst hebben het eerste kwartaal van 2022 wekelijks weer 2 boeketten als 
bloemengroet bezorgd bij gemeenteleden van de Groote Kerk.                                                          
In  de bloemenpot bij de uitgang is het bedrag van € 88,00 gedoneerd. 
Een aantal giften is nog niet eerder verantwoord in de zondagsbrief:  23-1 €10 mw.M; 30-1 €5 mw.S ; 27-2
€10 mw.G ; 6-3 €10 mw.H.
Hartelijk dank voor alle donaties!!    
Vriendelijke groet Miep Terlouw.                                                                                       

Wijkkas
De wijkkasbus bracht in maart € 58,90 op.

Nederlandse Protestantse Kerk Parijs      
De extra collectebus werd geleegd en bevatte € 53,50

Collecten zondag 27-03-´02
Diaconie, BOOM Maassluis:           € 151,00
Kerk:                                                 € 192,30
Kerk, wijkkas:                                  € 165,75

Diensten zondag 10 april, 
10.00 uur: ds. P. Vermaat uit Veenendaal (voorbereiding Heilig Avondmaal)  
14.00 uur: ds.  R. van Loon uit Rotterdam (bevestigingsdienst ds. G. van Wolfswinkel)        
Kinderoppas: Julia Voois, Bijbelverhaal: Hosanna, de Koning komt.
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Orde van dienst voor zondagmorgen 3 april
Voorganger is ds.  L. den Breejen uit Delft. Organist is Jaap Kronenburg. De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij 
anders vermeld. 
Psalm 43 vers 1 en 3                                        Oude Berijming
Psalm 43 vers 5                                                Oude Berijming
Psalm 33 vers 8
Gezang 158 vers 1, 2, 5 en 6
Gezang 247 vers 1 en 2
Gezang 144 vers 1, 2, 3 en 4
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing: Filippenzen 3 vers 7-16

Orde van dienst voor zondagavond 3 april
Voorganger is ds. W.H. Dekker uit Waddinxveen. Organist is Jaap Kronenburg. De liederen zijn uit de bundel Weerklank, 
tenzij anders vermeld. 
Psalm 92 vers 2 en 3
Psalm 92 vers 4, 5 en 6
Gezang 145 vers 1 en 3
Psalm 36 vers 1 en 2
Gezang 160
Psalm 22 vers 12                                     Oude Berijming
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing: Lukas 23 vers 13-25


