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 14 februari
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. L. den Breejen uit Delft. In de avonddienst hoopt ds. W. Markus uit
Bergschenhoek voor te gaan.
Gezegende diensten toegewenst.
Ook deze diensten worden live via YouTube uitgezonden op: https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis
Zieken
Na opname in het St. Franciscus Ziekenhuis in Rotterdam verblijft Anton van Baalen momenteel in Verpleeghuis en
Revalidatiecentrum Pniël in Rotterdam.
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.
Overleden.
Afgelopen dinsdag, 7 februari is, op 83-jarige leeftijd overleden, dhr. P. Solleveld.
Hij woonde het laatst: Wagnerstraat 6.
De afscheidsdienst zal worden gehouden op woensdag 17 februari, 10.30 uur in de Groote Kerk en worden geleid door
Ds. J. van Belzen.
Aansluitend zal de begrafenis plaats vinden op de oude begraafplaats waarna er in de aula van de Nieuwe Begraafplaats
een samenzijn zal zijn.
Bloemengroet.
Afgelopen zondag, 7 februari, werd wegens de grote hoeveelheid sneeuw, de bloemengroet een keer overgeslagen.
Diaconiecollecte
Vandaag is de diaconiecollecte voor de Algemene Middelen. Uit dit fonds worden de kosten gefinancierd voor het
alledaags diaconaal werk binnen onze kerk. Het is de basis voor de hulp en steun die wij kunnen geven aan mensen die
hulp nodig hebben, in welke vorm dan ook. Van harte aanbevolen.
Tussenstand Aktie Kerkbalans 2021.
Hoewel nog niet alle toezeggingen binnen zijn laat de voorlopige stand van de actie Kerkbalans het bemoedigende bedrag
van € 430.000,= zien. Met een slag om de arm: de inschatting is dat mogelijk het streefbedrag € 461.200,= wordt bereikt.
We houden u op de hoogte.
Actie statiegeld voor Hadassa. (Bijbel-In).
Omdat ook wij Christelijke Boekhandel Hadassa een warm hart toedragen maken wij graag ruimte voor het delen van de
door Heleen Veenstra opgezette actie met als doel het voortbestaan van Hadassa.
De aanleiding voor de actie was de Maassluise courant van een paar weken geleden. Op de voorpagina stonden meisjes
die lege flessen hadden ingezameld voor hun ijswinkel, zodat ze in de zomer nog ijsjes konden kopen. Toen dacht ik: dat
wil ik voor mijn favoriete winkel. Het zou jammer zijn als Hadassa ophoudt te bestaan. Het is een prachtige winkel voor
boeken, kaarten, bijbels, cadeautjes voor anderen enz. We komen er graag met onze kinderen.
Ik ben Heleen Veenstra, 30 jaar, getrouwd en moeder van 2 kinderen. De oudste is 4 en gaat naar school in Maassluis, de
jongste is 2 en gaat naar de kinderopvang in Maassluis. Ik werk op een accountantskantoor in de regio.
Mijn grote hobby is lezen! En in deze tijd van crisis zet ik me graag in voor anderen. Het liefst zou ik iedereen helpen die
last ondervindt van de crisis.
Kerkelijk zijn we aangesloten bij de CGK Vlaardingen. Daarvan ken ik ook de eigenaresse van de boekwinkel Hadassa.
De lege flessen kunnen ingeleverd worden op mijn adres: Burgemeester Rippingstraat 2c in Maassluis.
Ook kan ik het ophalen bij de mensen thuis. Dan kunnen ze een berichtje/Whatsapp sturen naar 06-50923618.
En het gaat om alle soorten flessen en kratten waar statiegeld opzit.
Met vriendelijke groet, Heleen Veenstra

Psalm 56: 11-12
11 In God prijs ik het woord,
in de HEERE prijs ik het woord.
12 Ik vertrouw op God, ik vrees niet;
wat zou de mens mij kunnen doen?
Wat is ons woord waard? Als wij iets zeggen, hoe serieus nemen de mensen tegen wie we spreken dat wat
we zeggen? ‘O, het was maar een grapje’ en ‘zo was mijn bedoeling niet’of ‘nee, dat legt u verkeerd uit’, zijn o
zo vaak gehoorde verontschuldigingen voor verkeerde woorden. Woorden die pijn veroorzaken bij iemand, beloften die we niet waar maken, halve waarheden in onze woorden ….. Voor God zijn woorden helemaal niet zo
leeg, elk woord dat Hij spreekt zal nooit leeg terugkeren. Dat betekent dat wat God zegt ook gebeuren zal, zijn
woord heeft en krijgt inhoud en blijft niet leeg.
David vertrouwt op God hierin en daarom heeft hij alle reden om de woorden van God te prijzen. De woorden
van God zijn geen politieke beloften die vaak weer gebroken worden. Het zijn geen woorden met een dubbele
boodschap. God spreekt en het zal gebeuren, God belooft en we kunnen er ja en amen op zeggen want die
woorden worden waarheid. Daarop vertrouwt David. Daarom hoeft hij ook niet bang te zijn voor de mensen die
hem in hun macht hadden. David kende Gods beloften en plannen en wist dat God die nakomt. Hij wist dat
God getrouw is en Zijn plannen niet falen.
Daar mogen ook wij op vertrouwen en van zingen.
Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord;
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
Wat sterv'ling zou mij schenden?

Diensten zondag 21 februari
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis (Poeldijk)
19.00 uur: ds. C.N. van Dis (Nieuwegein)
Orde van dienst voor zondagmorgen 14 februari.
Voorganger ds. L.den Breejen uit Delft Organist is Jaap Kroonenburg.
Psalm 31 vers 1 en 2
Psalm 117
Psalm 119 vers 7 en 13
Gezang 468 vers 1, 2 en 3
Gezang 485 vers 1 en 3
Gezang 455 vers 1 en 4
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Markus 1 vers 40-45
orde van dienst voor zondagavond 14 februari.
Voorganger ds. W. Markus uit Bergschenhoek. Organist is Jaap Kroonenburg.
Psalm 65 vers 2
Gezang 98 vers 3
Psalm 89 vers 7
Gezang 141 vers 4
Gezang 156 vers 4, 5 en 6
Psalm 98 vers 4
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen:
Mattheüs 22 vers 1-14
Efeze 1 vers 1-10

QR- code voor de collecten

