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
Kopij Zondagsbrief : redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl vóór vrijdag 12.00
CD’s kerkdiensten bij P.Bouterse, Touwbaan 68, 3142 BV Maassluis, telefoon 5923417, email p.bouterse@caiway.nl
Zondag 17 januari
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 17 januari 2021, gaat in de ochtenddienst voor ds. F.J. van Harten uit Scheveningen In de avonddienst
is ds. H.J.P. de Pater uit Nieuwegein de voorganger.
Gezegende diensten toegewenst.
Alle diensten worden live via YouTube uitgezonden op: https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis

Voorzang
Deze week is er een dringend advies van de PKN uit gegaan om helemaal niet meer te zingen tijdens de
kerkdiensten. Ook niet meer door voorzangers, dit naar aanleiding van 2 uitbraken die terug te voeren zijn op de
voorzang.
Met pijn in ons hart hebben we als kerkenraad gemeend dit besluit over te nemen.
Gelukkig kunnen we thuis volop meezingen, en in de kerk hoort God het zingen van ons hart.
We hopen en bidden dat dit van korte duur is.
Zieken
Piet Vroon is afgelopen vrijdag geopereerd vanwege vernauwing van de halsslagader.
Een riskante operatie die succesvol is verlopen. Piet moet in ieder geval nog wel een aantal nachten in het ziekenhuis
blijven.
Robert Boogaard zal a.s. vrijdag tijdens een dag-opname een elektrische impuls toegediend krijgen in een poging
optredende hartritmestoornissen te verhelpen.
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.
Bloemengroet.
De bloemen van 3 januari werden als groet en bemoediging van de gemeente gebracht naar mevr. Troost-van Es en het
echtpaar Sonneveld- de Pagter
De bloemen van 10 januari gingen naar mevr. Bax en dhr. Boelaars
Kerkradiobusje
Roel Touw leegde het kerkbusje bij mevr. J.V. Dit bevatte het mooie bedrag van € 120 waarvan voor het orgel € 15;
bloemenpot € 15; wijkkas € 45 en tekort kerk € 45.
Eveneens leegde hij het kerkbusje bij dhr. A. d. B. met het mooie bedrag van € 220 waarvan € 170 voor de Kerk en € 50
voor de Diaconie. 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.
Week van Gebed: wereldwijd > in Maassluis > en in de Groote Kerk
Van 17 t/m 24 januari vindt wereldwijd de ‘Week van gebed voor eenheid van christenen’ plaats, ook bij ons in
Maassluis. Het hoofdthema van dit jaar is ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen’ (naar Johannes 15 vers 5-9).
Op zondag 17 januari vindt een gezamenlijke startviering plaats van alle deelnemende kerken in Maassluis. Wegens de
coronamaatregelen zal deze alleen via internet te zien zijn, via https://dienst.ngkmaassluis.nl/. Alle kerken hebben
hiervoor van tevoren een muzikale videobijdrage opgenomen, ook wij in de Groote Kerk.

In de dagen erna zijn er ’s avonds om 19.30 steeds (meest digitale) bijeenkomsten, georganiseerd door verschillende
gemeenschappen. Elke avond zal bij een ander subthema worden stilgestaan. Op donderdag, in de Groote Kerk, is dat:
‘Veranderd door het Woord’. Bijzonder dat deze avond juist in de Groote Kerk plaatsvindt, waar het Woord altijd een
centrale plaats heeft. Er zal geen voorzang zijn.
Donderdag 21 januari om 19.30 uur kunt u deelnemen aan de avond in de Groote Kerk. Niet alleen via YouTube, maar
ook fysiek in de kerk. In de Groote Kerk is immers ruim plaats om met maximaal 30 personen voldoende afstand te
kunnen houden. Mochten we boven de 30 personen dreigen uit te komen, dan zullen we mensen bij de deur verzoeken om
thuis de dienst te beluisteren / bekijken. De meditatie zal worden verzorgd door ds. Pim Brouwer.
Erik Ammerlaan & Nelleke den Broeder
De Schans
Voor de St. De Schans werden de volgende bedragen ontvangen:
Donaties: november 2020: € 12; december 2020: € 317
Oud papier: augustus 2020: € 391,80; september 2020: € 292,20
Hartelijk dank
Orgelpijpen
De opbrengst in de orgelpijpen is door het beperkte bezoek bij diensten in de kerk laag.
De maand december leverde € 9 op, waarvoor hartelijk dank.
Mocht u een gift voor het orgelfonds willen doen, dan kan dat op rekening NL75 INGB 0005 7323 40 t.n.v.
Orgelcommissie Groote Kerk Maassluis.
Namens alle leden van de orgelcommissie wens ik u allen een heel gezond en gezegend 2021 toe!
een hartelijke groet,
Jaap Kroonenburg.
Diensten zondag 24 januari
10.00 uur: ds. A.D.L. Terlouw (Bergschenhoek)
19.00 uur: ds. F. v.d. Bosch (Katwijk)
Orde van dienst voor zondagmorgen 17 januari.
Voorganger is ds. van Harten uit Scheveningen. Organist is Jaap Kroonenburg.
Gezang 289 vers 1 en 5
Liedboek voor de Kerken
1.Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

5.Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in ’t gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid
voor altijd.

Psalm 92 vers 1 en 3
Weerklank
Gezang 56 vers 1 en 4
"
Psalm 119 vers 12, 13 en 14
"
Gezang 418 vers 1, 2 en 4
"
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
"
Schriftlezing: I Koningen 3 vers 1-15
Orde van dienst voor zondagavond a.s. 17 januari.
Voorganger is ds. de Pater uit Nieuwegein. Organist is Jaap Kroonenburg.
Gezang 13 vers 1
Gezang 13 vers 4
Gezang 13 vers 5 en 6
Psalm 33 vers 2
Psalm 72 vers 1 en 7
Gezang 451 vers 2 en 3
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schiftlezingen: Jesaja 42 vers 1-12 en Mattheüs 12 vers 9-21

QR- code voor de collecten

