
ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Groote Kerk. Predikant: Vacant.
Afkondigingen voor  zondag: H.van der Heijden, Beukmolen 2, 3146 CE Maassluis, telefoon 0105920360 of 
scribaGKMaassluis@gmail.com. vóór zat.middag 12.00 
Kopij Kerkwijzer: redactiegrootekerk  @  pknmaassluis  .  nl     vóór maandag 12.00 en  Zondagsbrief vóór woensdag 12.00  
CD’s kerkdiensten bij  P.Bouterse, Touwbaan 68, 3142 BV Maassluis, telefoon 5923417, email p.bouterse@caiway.nl
Voorlopig zal deze brief iedere zaterdag op deze website verschijnen. Kopij  vóór vrijdag 12.00 op het bekende mailadres.
Zondag 15 november
Hartelijk welkom bij de diensten van deze zondag. De aangegeven liederen zijn uit de bundel “Weerklank”  Wij hopen dat
u zich bij ons thuis zult voelen.

Bij de diensten.
Vandaag, zondag 15 november, gaat in de ochtenddienst voor ds. A.D.L. Terlouw uit Bergschenhoek. In de avonddienst 
gaat ds. G. van den Berg uit St-Philipsland voor. 
Gezegende diensten toegewenst.
Voorzang.
In de ochtenddienst van vandaag zal de wegens Corona ingestelde voorzang worden verzorgd door Anneke, Piet en Wim. 
In de avonddienst zullen Laura, Jan en Erik dit doen.

Wegens het bijzondere karakter van de dienst van vorige week zondagmorgen, waarin de beroepen predikant ds. B.J.D. 
van Vreeswijk voorging, verzorgden Sera en Inez een intermezzo met eigen begeleiding op piano en gitaar. Ook daarvan 
genieten we steeds zeer. Ik heb helaas verzuimd hun optreden in de afkondiging te vermelden. Mijn excuses. 
Scriba Henk van der Heijden.

Zieken. 
Mevrouw Anneke Baggerman – Benard is begin van de week in het ziekenhuis opgenomen wegens hartritmestoornissen. 
Zij is inmiddels gekatheteriseerd en mocht zaterdagmorgen weer naar huis.
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. 

Overleden.
Op maandag 9 november is in de leeftijd van 82 jaar overleden Helena van der Houwen. Zij was al geruime tijd ernstig 
ziek. De dienst van Woord en Gebed en de begrafenis, geleid door ds. J. Ouwendijk uit Alphen a/d. Rijn, hebben 
afgelopen vrijdag in besloten kring plaats gevonden. 
In de avond van donderdag 12 november is op 91-jarige leeftijd overleden mevr. Sonneveld – van Dijk. De uitvaart zal in 
besloten kring plaats vinden a.s. woensdag 18 november. Deze zal worden geleid door ds. J. van Belzen.

Agenda.
In de komende week zullen een drietal (digitale) ontmoetingen plaats vinden met ds. Van Vreeswijk en zijn vrouw.
Maandag 16 november met de jonge gezinnen.
Woensdag 18 november met de bijbelkringen.
Donderdag 19 november met de kerkenraad.

Bloemengroet.
Zondag 8 november werden de bloemen als groet en bemoediging gebracht naar mevrouw Pelgrom – De Graaf en naar 
mevrouw Vreugdenhil – Van der Kleijn. 

Kerkbusje
Roel Touw ontving de opbrengst van het kerkbusje van de fam. S. zijnde € 100 voor het tekort, € 50 voor de diakonie en €
50 voor de kerk

Diaconiecollecte
Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor Noodhulp in Maassluis, lokale hulp in crisistijd. Door alle regelgeving 
rond het Coronavirus kunnen we als kerkgemeenschap niet meer bij elkaar komen zoals we gewend zijn. Door deze crisis 
zijn er ook mensen onder ons die in de knel raken en met allerlei problemen te maken krijgen. Hierbij wordt ook de hulp 
ingeroepen van de diaconie.
Daarom wordt deze collecte bij ons allen aanbevolen voor alle nood binnen en buiten onze gemeenschap.
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Verkiezing ambtsdragers.
In verband met de aanstaande (her)verkiezing van ambtsdragers nodigt de kerkenraad u van harte uit om namen aan te 
dragen van personen die volgens u als ambtsdrager binnen de kerkenraad van wijkgemeente Groote Kerk zouden kunnen 
worden benoemd.
Er treden enkelen af en we komen er nog steeds tekort. Uw meedenken wordt op prijs gesteld. Graag deze namen binnen 
14 dagen inleveren bij de scriba. 

Eerste ontmoeting met de beroepen predikant, ds. Van Vreeswijk en zijn gezin.
Zondag 8 november was het zover, de beroepen ds. Van Vreeswijk en zijn gezin waren in ons midden. Het was een 
bijzonder fijne en warme ontmoeting.
De tekst van de preek was Efeze 4:1-16 en hoofdstuk 5: 25-27
De dominee begon zijn preek voor de kinderen. Met verschillende legostenen in grootte en kleur liet hij zien dat alleen 
maar losse stenen wel mooi kunnen zijn, maar er moet wel mee gebouwd worden. Als je ermee gaat bouwen maak je er 
wat moois van, b.v. een huis.
Als je in de Heere gelooft dan ben je ook een steentje met een eigen kleur, misschien vindt je die kleur helemaal niet 
mooi, maar de Heere maakt er iets moois van.
De vraag werd aan ons gesteld, Waarom geef je je tijd aan de kerk?
De gemeenten die samenkwamen in Paulus’ tijd waren maar klein. Dat geldt ook steeds meer voor de kerk in Nederland. 
Toch heeft Paulus het in eerste instantie niet over groei en grootte van de gemeente, ook al vindt hij dat ook belangrijk. 
De eerste roeping van de gemeente is dat ze leeft tot lof en prijzen van God. Christus maakt van ons, doordat Hij zoveel 
van ons houdt, van geestelijk niet mooie mensen, juist mooie mensen. Daardoor krijgen we verlangen om mee te helpen 
de gemeente mooi te maken.
Na de dienst was er preekbespreking en gelegenheid vragen te stellen aan de dominee.
Allereerst stelde hij zichzelf en zijn mooie gezin voor, zijn vrouw Eline en de vier kinderen,
Ruben 16j. Marten 14j. Jesse 11j. en Anne 8 j., waarna hij zijn levensloop samenvatte.
Na de lunch heeft het gezin de kerk bezichtigd en de toren beklommen.
De komende weken zullen er verschillende (digitale) ontmoetingen met de jeugd, jonge gezinnen, kringen en kerkenraad 
plaatsvinden.
We kijken terug op een gezegende zondag met de hartelijke ontmoeting met het predikantengezin.
We bidden en hopen dat de Heere de weg vrijmaakt voor ds. Van Vreeswijk en zijn gezin om het beroep naar onze 
gemeente aan te nemen.
  
Online ontmoeting ds. Van Vreeswijk en jongeren.
Woensdagavond 11 november is er een online ontmoeting geweest tussen 27 jongeren/jongvolwassenen van de gemeente 
en ds. Van Vreeswijk en zijn vrouw Eline. De ontmoeting begon met een voorstelronde maar ging al vrij snel daarna de 
diepte in. Hoe gaat het jongerenwerk momenteel in de Groote kerk? Wat wil je zien veranderen in het jongerenwerk? Wat 
mis je tijdens de kerkdiensten? Ook werd naar ons persoonlijk geloof gevraagd en wat Jezus voor ons persoonlijke leven 
betekent. Een gesprek waarvan we van te voren dachten dat het hoogstens een uur zou duren werd een mooi en diepgaand
gesprek van 2 uur waar iedereen aan het woord kwam. Het was mooi om te zien dat er nog flink wat jongeren betrokken 
zijn bij de kerk maar we kwamen wel tot de conclusie dat er gezocht moet worden naar verbondenheid met elkaar buiten 
de zondag om. Ook de verbondenheid met de ouderen is iets waar aan gewerkt mag worden. Al met al een goed en 
verhelderend gesprek! 
Inez Vruggink.

Wijkkas.
Zondag 22 november is de uitgangscollecte bestemd voor de Wijkkas.  Wij bevelen deze collecte van harte in uw warme 
belangstelling aan. Voor de mensen die (nog) niet naar de kerk durven of kunnen gaan en toch een bijdrage aan onze eigen
Wijkkas willen doen; het rekeningnummer van de Wijkkas is: NL91 INGB 0001 8504 03 t.n.v. Wijkkas Wijkgemeente 
Grote Kerk. Wij maken graag van de gelegenheid gebruik een ieder te bedanken die tijdens deze vervelende 
periode de Wijkkas steunt.

De Schans
In de maand oktober werd € 12,00 aan donaties ontvangen
De opbrengst Oud Papier in juli was € 232,20              
Met vriendelijke groeten,
Piet Bouterse



Eeuwigheidszondag 22 november.
In de morgendienst van volgende week zondag zullen we, zoals gebruikelijk, de gemeenteleden gedenken die ons in het 
afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen.
Onder normale omstandigheden worden de nabestaanden uitgenodigd deze dienst bij te wonen. Wegens Corona is het dit 
jaar helaas niet mogelijk dit te doen.
Om die reden heeft de kerkenraad besloten deze dienst via YouTube live uit te zenden zodat de nabestaanden deze dienst 
online toch kunnen meebeleven.
Zowel de nabestaanden als u zal hiervoor vroegtijdig de link worden toegestuurd.

Collecten  zondag 8 november
Diaconie, P1027 : €   77,15
Kerk:                    € 108,05 
Kerk, uitgang:      €   74,05
   
Diensten zondag 22 november
10.00: ds. J. van Belzen, Maassluis
19.00: ds. A. van Duinen, Loosdrecht
Kinderoppas: Nel Vogel,  bijbelverhaal: Job dient de Heere
Diaconiecollecte:   P1027, Libanon- hulp voor de naaste
   
Orde van dienst voor zondagmorgen 15 november
Aanvang 10.00 uur en voorganger ds. A.D.L. Terlouw uit Bergschenhoek 
Organist is Simon Harinck.
Psalm 63 vers 1
Psalm 63 vers 3
Gezang 487 vers 1 en 2
Psalm 36 vers 2
Gezang 213 vers 1 en 5
Gezang 240 vers 1 en 3
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Johannes 2 vers 1-11

Orde van dienst voor zondagavond 15 november 
Aanvang 19.00 uur en voorganger ds. G. v.d. Berg uit Sint Philipsland. 
Organist is Cor Maat.
Gezang 56 vers 1
Psalm 9 vers 1 en 7
Psalm 9 vers 8
Gezang 56 vers 2 en 4
Psalm 138 vers 1 en 4
Gezang 517 vers 3, 4, 5 en 6
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Filippenzen 1 vers 1-6

QR-code voor collectes zondag 15 november 2020 :


