
ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Groote Kerk. Predikant:ds. G. van Wolfswinkel, tel. 06-49880882 
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 10 april, 7e 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, Palmzondag, gaat in de ochtenddienst voor ds. P. Vermaat uit Veenendaal. Er zal dan voorbereiding Heilig 
Avondmaal gehouden worden.
Om 14.00 uur is de intrede- en bevestigingsdienst van ds. G. van Wolfswinkel.
De dienst zal worden geleid door ds. R. 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. We bidden om de Zegen van onze God voor de 
dominee en zijn gezin en voor een vruchtbare samenwerking met gemeente en kerkenraad.
‘s-Avonds is er geen dienst
Op Goede Vrijdag 15 april om 19.30 uur zal het Heilig Avondmaal worden gevierd.
In deze dienst hoopt onze wijkpredikant, ds. G. vanWolfswinkel, voor te gaan.
Christus, onze Middelaar, ziet Zijn kinderen graag aan de tafel komen. HIJ heeft met Zijn lichaam en bloed voor al onze 
zonden volkomen betaald. Komt dan, want alle dingen zijn gereed.

Censura Morum
Op maandag 11 april zal er van 19.00 tot 19.30  Censura Morum worden gehouden in de Schans in verband met  het 
Heilig Avondmaal.

Zieken.
Met betrekking tot de (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 Wim Hoogwerf  en mevr. 
Mosterd-Kort 

Giften
Ds. Van Belzen ontving € 30 voor de wijkkas.  
Ouderling L. Wijnhorst ontving van mevr. C.V. € 10 voor bloemenpot, € 20 voor Oekraïne en €  20 voor Kerk. 
Roel Touw ontving van mevr. J.v.S. € 10 voor de bloemen en € 10 voor het orgel.
Hartelijk dank.

Diaconiecollecte.
De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor de Plaatselijke ondersteuning. Deze collecte is bestemd voor het fonds van 
waaruit de plaatselijke diaconale kosten worden gefinancierd. Van harte aanbevolen.
Op Goede Vrijdag  15 april is de eerste diaconiecollecte voor de Algemene Middelen. De tweede en tevens 
Avondmaalscollecte is bestemd voor de HGJB. De diaconie zal de HGJB dit jaar steunen in het werk wat zij doen voor 
jongeren, en voor het Diaconaal project in Mozambique. Van harte aanbevolen.   

Kaarten voor Pasen bezorgen
Achter in de kerk liggen vandaag bundeltjes kaarten met adreslijst klaar. Wilt u /wil jij ook een stapeltje kaarten 
meenemen en bezorgen deze week? Zo bemoedigen we elkaar voor Pasen.
Alvast bedankt namens de diakenen

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
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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.

Paasconcert door Jaap Kroonenburg
Op Tweede Paasdag zal Jaap Kroonenburg een Paasconcert geven op het
Garrels-orgel. Van harte welkom! Het concert van Stichting Garrels-orgel
Maassluis zou aanvankelijk worden gegeven door organist Henk G. van
Putten, maar die is onverwachts verhinderd. Sinds enkele jaren wordt voor
het Paasconcert steeds een roulerende organist uitgenodigd, maar voorheen
heeft Jaap Kroonenburg jaar in, jaar uit het Paasconcert verzorgd. Dit jaar
dus de kans om weer te genieten van een traditioneel Paasconcert door onze
“eigen” organist!
Op het moment van schrijven worden nog de laatste puntjes op de i van het
programma gezet. Er zal in elk geval muziek zijn van de componisten Bach
(g-moll Fantasia en Fuga, ‘Passie en Pasen’) en Karg-Elert (Fuga con
Corale ‘Jesu, meine Freude’). Ook Jan Zwart met de Paashymne en Feike
Asma zullen natuurlijk vertegenwoordigd zijn.
Het concert op 18 april (Tweede Paasdag) vangt aan om 20.00 uur. De kerk
is open vanaf 19.30 uur. Kaarten à € 10,  p.p. verkrijgbaar aan de deur (tot 18 jaar gratis).‒

Orgelpijpen.
Door een bezoek van ons aan onze dochter met haar gezin op Curacao is de verantwoording van februari niet apart 
geplaatst en nu opgenomen bij die van maart. Het was heel fijn om na twee jaar iedereen weer van dichtbij mee te maken. 
Een heerlijke vakantie bovendien.
In de orgelpijpen is in deze twee maanden € 16  gegeven. Van NN ontvingen wij een gift van € 100  voor het onderhoud 
van het orgel. Heel hartelijk dank voor uw bijdragen.
Tweede Paasdag 18 april 20 uur speelt Henk G. van Putten het Paasconcert. Werken uit de orgelliteratuur en ook een 
improvisatie over een Paaslied. Het nieuwe programmaboekje krijgt u gratis met alle programma’s en activiteiten van de 
Stichting Garrelsorgel. Van harte welkom bij deze nieuwe start van het concertjaar.
Een hartelijke groet, Jaap Kroonenburg.

Collecten zondag 03-04-´02
Diaconie, P1027 Albanië: € 149,90
Kerk:                                 € 168,00
Kerk, uitgang                    € 150,85

Komende diensten 
Goede Vrijdag 15 april
19.30 uur: ds. G. van Wolfswinkel, Viering Heilig Avondmaal. 

Zondag 17 april, 1e Paasdag
10.00 uur: ds. G. van Wolfswinkel    
19.00 uur: ds. L.L. van den Dool uit Broek op Langedijk
Kinderoppas: Wendy vd Zwan, Bijbelverhaal: De opstanding. 

=====================================================================================
Orde van dienst voor zondagmorgen 10 april
Voorganger is ds. P. Vermaat uit Veenendaal. Organist is Jaap Kronenburg. De liederen zijn uit de bundel Weerklank, 
tenzij anders vermeld. 
Gezang 149 vers 1 en 2
Psalm 65 vers 1
Psalm 65 vers 2
Psalm 116 vers 1, 3 en 4
Psalm 42 vers 7                                Oude Berijming
Gezang 140 vers 1, 2 en 4
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing: Jesaja 53 vers 1-6
Tekst: Markus 15 vers 21


