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 24 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 gaat in de ochtenddienst voor ds. Mast uit Terheijde aan Zee. Ds. F. v.d. Bosch uit Katwijk hoopt de avonddienst
te leiden.
Gezegende diensten toegewenst.
Alle diensten worden live via YouTube uitgezonden op: https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis
Zieken
Piet Vroon is, na een risicovolle operatie en een wat langer dan verwacht verblijf in het ziekenhuis, donderdag weer thuis
gekomen. Hij maakt het naar omstandigheden goed maar heeft als nasleep nog wat lichamelijke ongemakken.
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.
Avondklok.
Vooralsnog ziet het er naar uit dat het instellen van de avondklok, die in ieder geval geldt tot 9 februari, geen
belemmering vormt voor het houden van onze avonddiensten.
Volgende week zondagmorgen “besloten” dienst.
De morgendienst op zondag 31 januari zal in het teken staan van bevestigen, herbevestigen en afscheid van ambtsdragers.
Wegens het maximaal aantal bezoekers waaraan we gebonden zijn is het dan helaas niet mogelijk zich voor deze dienst
aan te melden omdat we met de betrokken broeders en hun aanhang reeds het maximaal aantal aanwezigen bereiken. We
rekenen op uw begrip hiervoor.
Uiteraard is ook deze dienst live via YouTube te volgen.
(Her)bevestiging en afscheid van ambtsdragers.
Volgende week zondag nemen we afscheid van de volgende broeders als ambtsdrager:
Christian Bart, Adam Hoogendijk en Piet Vroon.
We mogen dan hartelijk verwelkomen:
Arjen van Klink (Ouderling), Evert Vruggink (Ouderling), Ad Labee (Diaken), Stefan Borsboom (Diaken) en Christon
Voois (Ouderling Kerkrentmeester).
De volgende broeders zullen worden herbevestigd als ambtsdrager:
Ko Heijboer (Ouderling Kerkrentmeester), Henk van der Heijden (Ouderling Kerkrentmeester), Ab den Heijer
(Ouderling), Jan Pool (Ouderling) en Wim Pronk (Diaken).
Giften
Roel Touw ontving van mevr. v.S. € 10 voor de wijkkas. Hartelijk dank.
Bloemengroet.
De bloemen van 17 januari werden als groet en bemoediging van de gemeente gebracht naar het echtpaar Van OostenHanswijk en naar het echtpaar Hoogerbrugge-van der Kooij,
Diaconiecollecte

De eerste diaconiecollecte is bestemd voor de Algemene Middelen. De derde collecte is bestemd voor het
Bartiméus Fonds. Heel jonge kinderen kunnen nog niet duidelijk maken wat zij wel of niet kunnen zien. Het is
belangrijk om al in een heel vroeg stadium een diagnose te kunnen stellen. Dit om een passende prognose van
slechtziendheid en de ontwikkeling ervan te kunnen maken. Blijft het zien gelijk of zal het in de loop van de
tijd verbeteren of verslechteren? Om deze prognose te kunnen maken is er een gespecialiseerde

onderzoekomgeving nodig: een speciaal baby- en peuter centrum voor kinderen met een zeldzame
oogaandoening.
Bartiméus wil dit project opstarten en kan uw hulp daar goed bij gebruiken.
Nu worden er binnen Bartiméus ongeveer 260 kinderen van vier jaar en jonger gezien. Wanneer dit project is
gerealiseerd zal dat aantal stijgen, omdat er op dit moment nergens in Nederland op dit niveau voor deze
doelgroep diagnose faciliteiten beschikbaar zijn. Van harte aanbevolen.
Lieve mensen,
heel fijn om te ervaren dat er in deze bijzondere tijd (op afstand) zo met elkaar wordt meegeleefd. Daarom willen we
iedereen van harte bedanken voor de gelukwensen, die we mochten ontvangen bij de gelegenheid van ons 55-jarig
huwelijk. Hartelijke groeten,
Marry en Henk van Oosten.
Collecten Zondag 17 januari
Diaconie, P1027 Libanon : € 72,10

Kerk:
Kerk, 3e box:

€ 108,05
€ 63,60

Diensten zondag 31 januari
10.00 uur: ds. J. van Belzen. (Her)bevestiging en afscheid van ambtsdragers).
19.00 uur: ds. A. Slingerland uit Klundert
Diaconiecollecte: Voedselbank.
Orde van dienst voor de morgendienst op zondag 24 januari. Voorganger is ds. Mast uit Terheijde aan Zee. Organist is
Jaap Kroonenburg.
Psalm 19 vers 2 en 3
Gezang 446 vers 2
Psalm 85 vers 3 en 4
Gezang 31 vers 2 en 3
Gezang 385 vers 3 en 4
Gezang 230 vers 2 en 4
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Jesaja 65 vers 17-25 en Johannes 3 vers 22-30
Orde van dienst voor zondagavond 24 januari, voorganger ds. F. v.d. Bosch uit Katwijk. organist is Jaap Kroonenburg.
Psalm 121 vers 1 en 4
Psalm 62 vers 1 en 3
Gezang 139 vers 1 en 4
Psalm 116 vers 1, 7 en 10
Gezang 454 vers 1 en 5
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Markus 1 vers 40-45
QR- code voor de collecten

