
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
Jeugdzaken: jeugdGKMaassluis@gmail.com

Zondag 13 juni
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.
Vanmorgen hoopt ds. J. Ouwendijk uit Alphen ad Rijn voor te gaan. De avonddienst zal DV worden geleid door ds. W. 
Quak uit Rockanje. 
In de morgendienst verzorgen Laura en Wim de voorzang. In de avonddienst zijn dat Erik en Gijs
De kerkenraad van wijkgemeente Groote Kerk wenst u gezegende diensten.
De diensten worden live via YouTube uitgezonden op: https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis

Kinderoppas
Deze zondag starten we weer met de kinderoppas in De Schans. Vandaag is dat Nel Vogel

Zieken.
Wegens geconstateerde borstkanker heeft Bep van der Heijden in de achterliggende weken meerdere onderzoeken moeten
ondergaan. Er staat haar (opnieuw) een zwaar traject te wachten. 
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.
Afgelopen zondag, 6 juni, werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht  naar  het echtpaar Van 
Noort-Vogel en naar het echtpaar  Lauwaars-Rodrigo.

Giften
Ab den Heijer ontving van NN. € 25 waarvan € 10 voor de bloemendienst en € 15 voor de Wijkkas. Hartelijk dank.

Diaconiecollecte
 Dorpskerken willen van betekenis zijn
Vandaag is de landelijke collecte voor de Protestantse Kerk bestemd voor ondersteuning van dorpskerken. Teruglopende 
ledenaantallen, minder financiële middelen en het moeten sluiten van de kerkdeuren maken het moeilijk om kerk van en 
voor het dorp te zijn.
Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als geloofsgemeenschap van 
betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp.
De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken bij het uitwisselen van ervaringen en organiseert regiobijeenkomsten rond 
kerk- en leefbaarheidsvraagstukken.
Met uw bijdrage steunt u dit belangrijke werk van de Protestantse Kerk voor kleine dorpskerken. Geef aan de collecte of 
maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Dorpskerken.
Meer informatie op   www.kerkinactie.nl/collecte   en     www.protestantsekerk.nl/dorpskerkenbeweging    

Diaconale Rondgangcollecte 2021
In de komende weken worden de folders voor de Rondgangcollecte van de diaconie weer bij u bezorgd.
In deze folder zijn de volgende gekozen doelen beschreven: Voedselbank, Rudolphstichting en Mercy Ships. Verdere 
informatie is ook te vinden op de PGM-website en de Kerkwijzer.
U kunt uw bijdrage storten op de bankrekening van de Diaconie via de bijgesloten acceptgiro, maar het liefst rechtstreeks 
online of met de blauwe betaalknop op de collecte-pagina van de website van de kerk.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Verdere verhoging max. aantal kerkgangers.
Zoals bekend is sinds begin mei het maximaal toegestaan aantal kerkgangers verhoogd naar 90. 
Door verdere versoepeling is sinds 5 juni, dit verder verhoogd naar 135.
Uiteraard zijn we hierover zeer verheugd en hopen we van harte weer meer gemeenteleden te mogen verwelkomen.
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Aanmelden.
Binnen de Groote Kerk moet iedereen welkom zijn en zich ook welkom voelen. Vanuit die overtuiging hanteren we nog 
steeds de Covid-regels: Vooraf aanmelden, bij klachten kijk & luister je thuis, bij binnenkomst ontsmet je je handen en 
draag je een mondneuskapje bij verplaatsing. Uit respect en zorg voor elkaar.
Het maximaal aantal toegestane bezoekers is gelukkig weer verder verhoogd, maar ten behoeve van het bron- en contact-
onderzoek moeten we een bezoekersregistratie bijhouden en dat gaat nu eenmaal eenvoudiger bij aanmelding vooraf.

Geslaagden.
Zoals elk jaar wil de kerkenraad de jongeren binnen onze gemeente feliciteren die voor hun examen zijn geslaagd. Om 
niemand te vergeten verzoeken we een ieder om de namen van de geslaagden door te geven aan de scriba zodat we voor 
een kleine attentie kunnen zorgen.

Voorzichtig hervatten Gemeentezang ?
Deze zondag, 13 juni, wordt evenals voorgaande zondagen enkel gezongen door voorzangers. Gelet op de sterke daling 
van het aantal Covid-besmettingen in Maassluis en omgeving - deze week een halvering t.o.v. vorige week - zal de ker-
kenraad zich komende week beraden op het beperkt herinvoeren van zacht gezongen gemeentezang in de Groote Kerk. In 
de volgende Zondagsbrief leest u de uitkomst.

Enquête, hoe blijven we in contact?
We zijn blij te kunnen melden dat (tot dusver) een kleine 250 mensen hebben deelgenomen aan de enquête over de com-
municatie in de gemeente (heel Protestants Maassluis). 
Voor hen: heel veel dank voor uw tijd! De resultaten worden later deze maand bekeken door de werkgroep Communica-
tie. Op een later moment doen we verslag van onze bevindingen. 
Uiteindelijk zal er in samenspraak met de Algemene Kerkenraad een plan opgesteld worden waarin we zoveel mogelijk 
zullen trachten om uw tips en opmerkingen recht te doen. 
Iedereen die afgelopen zondag een papieren enquête heeft meegenomen kan die aanstaande zondag weer inleveren bij de 
registratietafel in het koorhek. Enquête gemist of nog niet ingevuld? 
Ga naar onze website, daar is het formulier te vinden bij de nieuwsberichten onderaan de homepage. Tot zover, we hou-
den contact.

Orgelconcert  Jaap Kroonenburg
Op zaterdag 19 juni geeft Jaap Kroonenburg een orgelconcert met een veelbelovend
programma. Volgens de coronarichtlijnen mogen daar in onze kerk maximaal 50
bezoekers bij aanwezig zijn. Reserveren is daarom verplicht. Dit kan op 
www.garrelsorgelmaassluis.nl. U bestelt daar uw toegangsbewijs, rekent af met
iDEAL en kunt uw toegangsbewijs uitgeprint (of op de telefoon) meenemen naar de
kerk. Als u deze mogelijkheid niet heeft maar graag wilt komen, wellicht kan een
familielid of gemeentelid u helpen met de reservering, of neem contact op met iemand
van de orgelcommissie.

1. Jan Zwart                                Sombere muziek over Psalm 103 vers 8
    1877-1937                               ‘Gelijk het gras is ons kortstondig leven’
   

2. Johann Seb. Bach                   Preludium und Fuge in c-moll  BWV 546
    1685-1750
   

3. Michael Chr. Festing              Sonate in E
    1705-1752                                    Largo -  Allegro - Aria & two variaties
   

4. Joseph Rheinberger                Sonate no.4 in A minor opus 98  
    1839-1901                                  Tempo moderato - Intermezzo- Fuga chromatica
   

5. Hendrik Andriessen                Adagio in g
     1892-1981
    

6. Alexandre Guilmant               Choral et Fugue (uit’ ‘Sonate no.5’)
     1837-1911

Diensten Zondag 20 juni
10.00: ds.   H.Z. Klink uit Marken
19.00: ds.  P.C.H. Kleinbloesem uit Goudswaard
 1e Diaconiecollecte: alg. middelen, 2e Diaconiecollecte:  Bartiméus Fonds. 

http://www.garrelsorgelmaassluis.nl/


Orde van dienst voor zondagmorgen 13 juni 
Voorganger is ds. Ouwendijk uit Alphen ad Rijn en organist is Jaap Kroonenburg.
 Gezang 263 vers 2, 3 en 6
Psalm 99 vers 1 en 8
Psalm 51 vers 5
Psalm 26 vers 1, 2 en 6
Gezang 267 vers 1, 4 en 5
Gezang 484
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Handelingen 2 vers 41-47 en Handelingen 4 vers 32-37
 
Orde van dienst voor zondagavond 13 juni 
Voorganger is ds. Quak uit Rockanje en organist is Jaap Kroonenburg.
 Psalm 93
Gezang 432
Psalm 111 vers 6
Gezang 430
Gezang 192
Psalm 118 vers 10
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing: Efeziërs 1 vers 1-14

QR- code voor de collecten van zondag 6 juni.


