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 22 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 22 november, gaat in de ochtenddienst voor ds. J. van Belzen uit Maassluis. In de avonddienst gaat ds.
A. van Duinen uit Loosdrecht voor.
In de ochtenddienst van vandaag zal de wegens Corona ingestelde voorzang worden verzorgd door Laura, Jan en Wim. In
de avonddienst zullen Mattie, Arnold en Sander dit doen.
Gezegende diensten toegewenst.
Eeuwigheidszondag 22 november.
In de morgendienst van deze Eeuwigheidszondag zullen we, zoals gebruikelijk, de gemeenteleden gedenken die ons in het
afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen.
Onder normale omstandigheden zijn dan ook de nabestaanden uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. Wegens Corona
kon het dit jaar helaas niet.
Daarom wordt deze dienst nu via YouTube live uitgezonden zodat de nabestaanden deze dienst online toch kunnen
meebeleven.
Volledigheidshalve hierbij (nogmaals) de link hiervoor:
Directe link: https://youtu.be/DSklE-QCUJM
Of te vinden via https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis
Zieken.
Vorige week moest dhr. Van der Windt Sr. met hoge koorts en benauwdheid met spoed worden opgenomen in het
ziekenhuis. Afgelopen dinsdag mocht hij gelukkig 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.
Agenda.
In de komende week zal er nog een (digitale) ontmoeting plaats vinden met ds. Van Vreeswijk en zijn vrouw.
Maandag 23 november met de jonge gezinnen.
Bloemengroet.
Zondag 15 november werden de bloemen als groet en bemoediging gebracht naar mevrouw Anneke Baggerman en naar
het echtpaar Schouten - Bloem.
Giften
Ds. Van Belzen ontving van NN. een gift van € 20 voor de Wijkkas en een gift van € 30 van N.N., eveneens voor de
Wijkkas. Roel Touw ontving van mevr S. € 10 voor de wijkkas
Allen hartelijk dank
Diaconiecollecte
Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor een project van P1027, Libanon - hulp voor de naaste. De diaconale tak
van de Armeense Kerk in Libanon, het Social Action Committee (SAC), richt zich op een arm deel van de buitenwijken
van Beiroet. Er woont hier een mix van politieke, sociale en religieuze groepen. Het is een ‘toevluchtsoord’ voor velen die
moesten vluchten uit verschillende gebieden in het Midden-Oosten. Families, kinderen en ouderen worden geholpen.
Zie voor meer informatie www.project1027.nl/project/libanon-hulp-voor-de-naaste
Van harte aanbevolen.

Wijkkas-collecte.
Vandaag 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 Groote
Kerk. Wij maken graag van de gelegenheid gebruik een ieder te bedanken die tijdens deze vervelende periode de Wijkkas
steunt.
Verkiezing ambtsdragers.
Hierbij herhalen we graag de oproep aan u om, in verband met de aanstaande (her)verkiezing van ambtsdragers, namen
aan te dragen van personen die volgens u als ambtsdrager binnen de kerkenraad van wijkgemeente Groote Kerk zouden
kunnen worden benoemd.
De volgende ambtsdragers zijn aftredend en niet herkiesbaar:
Christian Bart, diaken, Christian en Jeske gaan verhuizen.
Adam Hoogendijk, ouderling (tevens voorzitter).
Piet Vroon, ouderling kerkrentmeester.
Aftredend en herkiesbaar zijn:
Diaken: Wim Pronk.
Ouderling: Ab den Heijer en Jan Pool.
Ouderling – Kerkrentmeester: Ko Heijboer en Henk van der Heijden.
In het ambt van ouderling bestaan al langere tijd vacatures.
Uw meedenken van harte aanbevolen.
De scriba ziet uw aanbevelingen graag in de aankomende week tegemoet.
Openstelling Groote Kerk:
In het afgelopen seizoen is de Groote Kerk wel opengesteld geweest, maar door de coronamaatregelen is dit beperkter
geweest dan in voorgaande jaren. In de maanden juli, augustus en september is de Groote Kerk open geweest voor
bezoekers op de vrijdag en de zaterdag. Zo'n 400 personen hebben de Groote Kerk in deze periode bezocht en hebben in
totaal € 602,70 bijgedragen (contant en via QR-code) voor het onderhoud van de Groote Kerk. Met dank aan de
vrijwilligers voor hun inzet tijdens de openstelling van de Groote Kerk.
Notulist Algemene Kerkenraad:
De notulist van de Algemene Kerkenraad heeft aangegeven aan het eind van dit jaar hiermee te stoppen. De Algemene
Kerkenraad is dan ook op zoek naar een notulist(e) die vanaf volgend jaar de vergaderingen wil notuleren. Aanmelden of
nadere informatie bij de scriba van de Algemene Kerkenraad via mail: ak@pknmaassluis.nl
Diensten live via YouTube.
De kerkenraad heeft besloten om voorlopig, zolang voor kerkgang de (geadviseerde) beperking van max. 30 bezoekers
van toepassing is, de diensten live uit te zenden via YouTube. Zodra deze beperking wordt opgeheven zal deze actie
worden herbezien.
Dit geldt zowel voor de ochtend als voor de avonddiensten en gaat direct in.
IN MEMORIAM
Op maandag 9 november overleed Helena van der Houwen, echtgenote van David van Santen, in de leeftijd van 82 jaar.
Ze is thuis gestorven na een ziekbed van een aantal maanden. Op de rouwkaart staat: "met volledige overgave en
vertrouwen in God is zij overleden". Op vrijdag 13 november is zij begraven na een dienst in de Groote Kerk. Zelf had ze
de liturgie voorbereid: liederen en ook de schriftlezing van de meditatie: Openbaring 7: 9-17
We zijn dankbaar voor alles wat zij voor anderen heeft betekend en voor haar betrokkenheid bij het kerkelijk leven.
Haar geloofsbelijdenis is veelzeggend:... als christen had ik een relatie met Jezus Christus. Deze bracht ik tot uitdrukking
in mijn dagelijks leven. Dat gaf mijn leven zin ...
We wensen David en de beide gezinnen veel geloofsvertrouwen toe om het verdriet een plaats te kunnen geven. Gods
belofte blijft staan: God zal alle tranen van de ogen afwissen(Openb. 7:17).
Ds. J. Ouwendijk.

IN MEMORIAM.
Johanna Maria Sonneveld - van Dijk
Rozenburg 29 april 1929 - Maassluis 12 november 2020
Met haar echtgenoot (68 jaar getrouwd) woonde ze de laatste jaren in de Vloot en de laatste maanden in DrieMaasHave,
alwaar ze is overleden.
Boven haar overlijdensaankondiging stond: "Dankt God in alles".
In dat teken, hebben wij woensdag 18 november 2020, een afscheidsdienst gehouden in het rouwcentrum van De Winter
& Rijkeboer en haar begraven op de Algemene Begraafplaats van Maassluis.
In dankbaarheid kijkt onze oude broeder terug op haar leven met haar en werd die dankbaarheid verwoord door de
familie.
Bij dit Woord vroegen we ons af: Hoe kan een mensenkind toch dankbaar zijn met het rugzakje dat zij mee moest dragen
en als vrouw/echtgenote/moeder en oma met een sterk karakter, dat best wel eens botste met haar eigen ik, en met haar
omgeving?
Naar aanleiding van Psalm 139, die ze gekozen had als Schriftlezing hebben we haar leven opgelicht in de kennis van
God en van zichzelf. In die woorden, waarin een mensenleven het eerlijk zegt: HERE! U mag naar mij kijken, ik verberg
niets. In vertrouwelijke omgang mag je leren dat God kijkt met ogen van barmhartigheid en genade. "U bent vertrouwd
met al mijn wegen". Mijn weg is Uw weg, zo dichtbij in Uw Naam, uitgelegd in Christus Jezus. Wie dat geheim ontdekt
kan zeggen: "Dankt God in alles". Mooi als je dat al gaandeweg leert en je belijdenis is in het uur van je dood. Dan
hebben we niets te vrezen en lacht de eeuwigheid ons toe. We wensen de familie veel van deze troost en liefde toe.
Dankbaarheid groeit immers op de akker van de genade.
Ds. J. van Belzen.
collecten Dankdag 4 november
Diaconie , Abba Child Care : € 170,05
Kerk:
€ 196,75
Kerk, uitgang:
€ 53,95

collecten Zondag 15 november
Diaconie, noodhulp : € 124,35
Kerk:
€ 134,30
Kerk, uitgang:
€ 123,95

Diensten zondag 29 november
10.00: ds. ds. F. Wijnhorst. Krabbendijke. (Ds. Wijnhorst heeft zeer kort geleden een beroep aangenomen naar
Krabbendijke, stond eerder in Katwijk).
19.00: ds. D. van Vreeswijk, Zevenhuizen
Kinderoppas: Henriette van Santen de Hoog en Rianne Boogaard, bijbelverhaal: Job – vervolg
Diaconiecollecte: Noodhulp Maassluis
Orde van dienst morgendienst 22 november.
Aanvang 10.00 uur en voorganger ds. J. van Belzen uit Maassluis.
Organist is Jaap Kroonenburg.
Voor deze dienst is er een uitgewerkte Orde van Dienst aanwezig.
Deze is ook vanaf de website te downloaden.
Orde van dienst voor de avonddienst 22 november.
Aanvang 19.00 uur, voorganger ds. A. van Duinen uit Loosdrecht.
Organist is Jaap Kroonenburg.
Gezang 214 vers 1
Psalm 89 vers 7 en 8
Gezang 212 vers 1 en 6
Psalm 125 vers 1 en 2
Psalm 43 vers 3 en 4
Gezang 327 vers 1 en 3
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Jesaja 27 vers 2-13
Tekst Jesaja 27 vers 12-13

QR-code voor collectes zondag 22 november 2020 :

