
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 17 april, 1e Paasdag
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: 
Vanaf nu zal ik proberen in de Kerkwijzer te melden waar het de komende diensten over zal gaan en welk Bijbelgedeelte 
er gelezen wordt. Mijn ervaring is, dat het fijn is om dat alvast eens van te voren door te lezen en je gedachten erover te 
laten gaan. Op Goede Vrijdag, in de dienst van viering Heilig Avondmaal lezen we Johannes 19:17-42, thema 'Zien die zij
doorstoken hebben'. Op de morgen van de Eerste Paasdag lezen we Johannes 20:1-18, thema 'Een komen en gaan, zien en
genoemd'. Op 24 april bij leven en gezondheid lezen we 1 Petrus 3:8-22. 
Zieken.
Yvonne Bokhorst heeft de uitslag van haar borstkankeronderzoek. Er zijn geen uitzaaiingen  geconstateerd. Yvonne en 
Koen zijn daar de Here dankbaar voor. Na de Pasen zal haar behandelplan worden medegedeeld. We wensen Yvonne en 
haar man Koen en zus Janke Gods zegen toe. Mevr. J.M. Vreugenhil van der Kleijn is vorige week in het ziekenhuis 
opgenomen geweest en is weer thuis met thuiszorg.
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 10 april werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar het echtpaar Van Wolfswinkel   
en Yvonne Bokhorst
Giften
Ds. Van Belzen ontving € 30 voor de wijkkas.  
Ouderling L. Wijnhorst ontving van mevr. C.V. € 10 voor de bloemenpot, € 20 voor Oekraïne en € 20 voor de Kerk. 
Ouderling Ab den Heijer ontving van de fam. S. € 50 voor de wijkkas
Roel Touw ontving van mevr. J.v.S. € 10 voor de bloemen en € 10 voor het orgel. Allen hartelijk dank.
Diaconiecollecte
De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor een project van Kerk in Actie. Bangladesh - Veilig koken en meer 
inkomen voor vrouwen. In Bangladesh koken de vrouwen veel op houtovens. Deze zijn duur, gebruiken veel hout en de 
rook veroorzaakt gezondheidsproblemen. Een vernieuwd kooktoestel veroorzaakt minder rook, maar zet bovendien de 
helft van het verstookte hout en groenafval om in biochar. De vrouwen vermengen dit met organische mest van hun vee 
en verkopen de biochar als natuurlijke bodemverrijker. De biochar vergroot de bodemvruchtbaarheid en houdt water 
langer vast - een groot voordeel in droge periodes. De biochar levert daardoor een belangrijke bijdrage aan een hogere 
voedselproductie. Heel belangrijk in een land waar de voedselvoorziening ernstig bedreigd wordt door overstromingen of 
juist door droogte. Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Bangladesh en andere 
werelddiaconale projecten. 

Dank
Voor alle gelukwensen in de vorm van kaarten ed die wij ontvingen ter gelegenheid van ons 50-jarig 
huwelijksjubileum willen we jullie hartelijk danken.
Tom en Bep Wiersma

BEVESTIGINGS- EN INTREDEDIENST.
Op Palmzondag 10 april was de bevestigings- en intrededienst van ds. Gerrit van Wolfswinkel als de nieuwe predikant 
van onze wijkgemeente Groote Kerk. In een vreugdevolle dienst op Palmzondag werd de dominee aan onze 
wijkgemeente bevestigd door ds. René van Loon uit Rotterdam. Hij hield een meditatie over Zacharia 9 vers 9 en 10. De 
intocht in Jeruzalem van de Heiland op een ezelsveulen. Een predikant is net als dat ezeltje, hij hoeft alleen maar de 
Messias te brengen bij de gemeente. Kwetsbaarheid is een zegen want dan kan de Here binnenkomen. Na de bevestiging 
als dienaar van het Woord zong de gemeente hem staande Psalm 134 vers 3 toe. 
De Schriftlezing van de intredepreek was uit Johannes 12 vers 12-19. Met als thema: Hij, die komt in de naam van de 
Heer. Een menigte kwam Jezus tegemoet met palmtakken en gejuich: Hosanna. Jezus had vlak daarvoor Lazarus uit de 
dood opgewekt. Een paar dagen later riepen ze: Kruisigt Hem. We mogen ons leven aan de voet van dat Kruis leggen. Ga 
met Jezus op weg dan is er gaandeweg groei. Here leidt ons door uw Geest. 
Aan de dienst werd tevens medewerking verleend door ons gelegenheidskoor, onder leiding van Leo den Broeder. Het 
Garrels-orgel werd bespeeld door onze organist Jaap Kroonenburg, die de samenzang van de vele aanwezigen begeleidde.
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Het gezin werd na afloop toegesproken door Evert Vruggink, voorzitter van onze wijkkerkenraad Groote Kerk, en Koos 
Karssen, voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Maassluis. Het was fijn dat ook ds Chris 
Schreuder en ds Pim Brouwer aanwezig waren evenals andere genodigden uit de Immanuelkerk en de Koningshof. We 
wensen Gerrit, Liesbeth, Hanna, Gershon en Ezra een gezegende tijd toe in Maasluis. 

Terugblik: Nu de verhuizing en dienst van bevestiging en intrede achter ons liggen, een korte terugblik. Wat is het fijn, 
dat er zo hard aan het huis aan het Kastanjedal gewerkt is. Het is daardoor een echt thuis geworden. Dat waarderen we 
zeer. Die waardering geldt ook de kaarten, bloemen en attenties die we ontvingen. We zien daarnaast terug op een mooie 
dienst. Fijn om met zovelen dit begin van een nieuwe periode te markeren. Mooi om te luisteren naar orgelmuziek, 
koorzang, samen te zingen en te bidden en te horen hoe het Woord open ging. We zien uit naar de komende periode. We 
hopen dat we snel onze weg in Maassluis zullen vinden en dat u de weg naar de pastorie weet te gaan als u ergens mee 
zit. 
Ds. Gerrit van Wolfswinkel

Collecten zondag 10-04-´02
Diaconie, pl. Ondersteuning: € 213,95     Kerk: € 270,15            Kerk, uitgang: € 235,15

Diensten Zondag 24 april, 
10.00 uur: ds. G. van Wolfswinkel    
19.00 uur: ds. J. van Rumpt uit Barneveld       
Kinderoppas:  Nel Vogel, Bijbelverhaal: Thomas 

=====================================================================================
Orde van dienst voor zondagmorgen 17 april (1e Paasdag). 
Voorganger is ds. G. van Wolfswinkel. Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. 
Organist is Jaap Kroonenburg.
Psalm 98 vers 1 en 2                                      Oude Berijming
Gezang 166 vers 1 en 2
Gezang 175 vers 1, 2, 4, 5 en 8
     

Lied ‘Omdat Hij leeft’           zingen onder begeleiding van de piano
       

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen                 Because He lives, I can face tomorrow.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg                                    Because He lives, my fear is gone.   
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst                               Because I know, He holds the future.  
En het leven is het leven waard omdat Hij leeft.               And life is worth the living, just because He lives.         
    

Kinderlied ‘Een steen op het graf’      zingen onder begeleiding van de piano                            
         

Een steen op het graf                  De steen is weg                Een steen op mijn hart                   De steen is weg    
Die kan er niet af                        De weg is vrij                   Zo zwaar en zo zwart                    Mijn hart is vrij    
Iedereen treurt                            Het graf is leeg                 Het komt nooit meer goed             Ik voel me nieuw     
Maar kijk 'es wat er is gebeurd   De pijn voorbij                Maar kijk 'es hier wat Jezus doet   God is bij mij       
                                                    Want Jezus leeft                                                                      Want Jezus leeft
                                                    En de steen is weg weg                                                          En de steen is weg, weg,        
.                                                   Helemaal weg                                                                         Helemaal weg,  Foetsie!        
     

Gezang 183 vers 1, 2 en 3
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Johannes 10 vers 1-18

Orde van dienst voor zondagavond 17 april
Voorganger is ds. L.L. van den Dool uit Broek op Langedijk. Organist is Jaap Kroonenburg De liederen zijn uit de bundel 
Weerklank, tenzij anders vermeld. 
Gezang 242
Psalm 118 vers 12                           Oude Berijming
Gezang 237
Psalm 21 vers 1 en 3
Psalm 89 vers 3 en 4
Gezang 183
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing: Johannes 20 vers 1-18


