
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 8 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 8 november, gaat in de ochtenddienst voor ds. B.J.D. van Vreeswijk uit Hattem. Een bijzondere dienst 
waarbij ook zijn vrouw en vier kinderen aanwezig zijn.
Bijzonder omdat deze dienst een periode inluidt waarin door de dominee en zijn gezin wordt nagedacht over en gebeden 
voor een besluit dat zal volgen op een beroep dat door onze wijkgemeente op de dominee is uitgebracht en waarbij 
uiteraard ook zijn gezin is betrokken.
Wij bidden hen hierbij veel wijsheid en Gods onmisbare Zegen toe.
Aansluitend aan deze dienst zal er preekbespreking zijn.
Deze dienst is naast de Kerkomroep ook via Youtube te beluisteren / bekijken.
De link hiervoor:  https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis
Hierdoor kunnen ook luisteraars / kijkers thuis via Youtube deelnemen aan de preekbespreking.
In de avonddienst gaat Ds. P. de Graaf uit Kruiningen voor. 
Gezegende diensten toegewenst.

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. 

Bloemengroet.
Zondag 1 november werden de bloemen als groet en bemoediging gebracht naar Leni van Santen – van der Houwen en
naar Hannie Mateovics. Deze werden aangeboden door Mattie en Arnold Bol, waarvan twee dagen ervoor hun huwelijk
kerkelijk werd ingezegend. Daarnaast was er uiteraard ook een bos bloemen voor het bruidspaar zelf.

Giften
Ouderling- Kerkmeester Ko Heijboer ontving van NN. € 25 voor de actie tekort 2020 “samen sterk”. Hartelijk dank. 

Diaconiecollecte
Vandaag is de diaconiecollecte in alle drie de kerkgebouwen 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. 

Voorzang.
Zolang er in verband met de Coronaregels in de erediensten geen samenzang kan zijn zullen steeds enkele gemeenteleden 
de voorzang verzorgen. In de ochtenddienst van vandaag zijn dat Anneke, Laura en Wim.
Wegens het bijzondere karakter van deze dienst zullen daarnaast in de ochtenddienst Sera en Inez een intermezzo 
verzorgen met eigen begeleiding op piano en gitaar.
In de avonddienst zullen Nelleke, Jan en Sander de voorzang verzorgen.

Hartelijk dank
Dankbaar zijn we dat we, ondanks al de beperkingen en zorgen, op 29 oktober ons 50 jarig huwelijk mochten vieren.
Het is een fijne dag geweest, aan het eind van die dag stond de woonkamer vol met bloemen, de tafel en kast vol met 
felicitatiekaarten. Fijn dat zovelen aan ons gedacht hebben op deze voor ons zo bijzondere dag.
Hartelijke groet, Hannie en Bert Mateovics
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OPA – De Schans.
Op woensdagavond 11 november a.s. vindt er weer een Oud Papier Actie plaats voor De Schans. Enthousiaste 
vrijwilligers van wijkgemeente GROOTE KERK zullen tussen 18.15u. en 20.30u. weer een ronde maken door de gehele 
wijk Steendijkpolder om zo veel mogelijk oud papier en karton in te zamelen. Graag uw papier en karton om uiterlijk 
18.15u. Buiten zetten. Ook kunt u het op die dag bij De Schans inleveren.
    
Collecten  zondag 1 november
Diaconie, alg. mid. : €  79,30
Kerk:                        € 163,95 
Diaconie, GZB:        €  84,70
   
Diensten zondag 15 november
10.00: ds. A.D.L.Terlouw, Bergschenhoek
19.00: ds. G. van  den Berg, St.Philipsland
Kinderoppas: 15 november: Emma Groenendijk,  bijbelverhaal: Gideon
Diaconiecollecte:  Noodhulp in Maassluis.
   
Orde van dienst morgendienst 8 november.
Aanvang 10.00 uur en voorganger ds. B.J.D. van Vreeswijk uit Hattem. 
Organist is Jaap Kroonenburg.
Zingen: Gezang 442 vers 1 en 4                                                Weerklank
Muziekgroep: ‘U roept ons samen’                                            Sela
Zingen: Psalm 139 vers 14                                                      Oude Berijming
Zingen: Gezang 230 vers 1                                                        Weerklank
Muziekgroep: Lied 268 vers 1 en 2                                          Op toonhoogte
Zingen Psalm 133 vers 1 en 3                                                 Oude Berijming
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Efeze 4 vers 1-16 en Efeze 5 vers 25-27

Orde van dienst avonddienst van zondag 8 november. 
Aanvang 19.00 uur en voorganger ds. P. de Graaf uit Kruiningen.
Alle liederen worden gezongen uit de bundel Weerklank. Organist is Jaap Kroonenburg.
Psalm 92 vers 1 en 2
Psalm 92 vers 4 en 5
Gezang 426 vers 1 en 5
Psalm 119 vers 31, 38 en 39
Gezang 54 vers 1, 4 en 7
Gezang 215 vers 1, 4, 5 en 6
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Openbaring 10

QR-code voor collectes zondag 8 november 2020 :


