
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 27 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.C.G. Graafland uit Gouda voor te gaan. De avonddienst zal DV worden geleid door ds. F.J. van 
Harten uit Scheveningen
In de morgendienst verzorgen Sander en Jan de voorzang. In de avonddienst zijn dat Nelleke 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

Voorzichtig hervatting Gemeentezang.
Evenals vorige week zondag kunnen ook deze zondag de slotzang en het Amen, Amen als gemeentezang worden gezon-
gen. Dit v.w.b. volume op spraakniveau
De voorzangers 'zingen gewoon door' voor de verstaanbaarheid van de mensen thuis.
Voor alle overige liederen blijft ook vandaag de voorzang gelden zoals deze al geruime tijd wordt verzorgd.
De kerkenraad overlegd in de komende week over een verdere uitbreiding van de gemeentezang in onze Erediensten. Ge-
let op het sterk dalende aantal besmettingen met Covid-19  lijkt dat weer mogelijk.

Zieken.
Loes van Bloois is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis maar moet het voorlopig rustig aan doen. 
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, 20 juni, werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht  naar dhr. Bouwmeester 
en naar mevr. Blijde

Kerkbusje
Roel Touw leegde het kerkbusje bij de fam.S. De opbrengst van € 151 is bestemd voor het tekort van de kerk.
Hartelijk dank

Diaconiecollecte
In Israël leeft de Joodse en Palestijnse bevolking dicht bij elkaar, maar ze hebben geen contact. Het Rossing Center for 
Education and Dialogue, christelijke partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen. Via een 
uitwisselingsprogramma worden Joodse en christelijke Palestijnse kinderen met elkaar in contact gebracht. De kinderen, 
in de leeftijd van 10-15 jaar, krijgen op hun eigen school lessen over elkaars cultuur en godsdienst. Daarna gaan 
schoolklassen bij elkaar op bezoek. Ze ontmoeten elkaar dan vaak voor het eerst en ontdekken dat de anderen net zo zijn 
als zijzelf. Ook zijn er trainingen en ontmoetingen voor de docenten. De ontmoetingen helpen om vooroordelen weg te 
nemen. Als Joodse en Palestijnse kinderen elkaar al jong leren begrijpen, geeft dat hoop voor de toekomst. Met deze 
collecte steunt u het vredeswerk in Israël en het wereldwijde zendingswerk van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 'Z 009506' of doneer online via 
www.kerkinactie.nl/rossingcenter



Huwelijksjubilea:
  4 juli: 40 jaar                                            de heer en mevrouw P. Hoogenraad-den Dekker
14 juli: 50 jaar                                            de heer en mevrouw J. Verweij-de Raaf
24 juli: 63 jaar                                            de heer en mevrouw J. de Knegt-Metselaar
27 juli: 70 jaar                                            de heer en mevrouw H. Zuur-Vellekoop
27 juli: 60 jaar                                            de heer en mevrouw A. Sluijter-van der Knaap
30 juli: 50 jaar                                            de heer en mevrouw A.P. Post-van Westenbrugge
                                              
Verjaardagen 80 jaar en ouder:
7 juli                                                            mevrouw G. van der Meer-Koornneef
15 juli                                                          mevrouw J.E. van Vuuren-van der Stok
19 juli                                                          mevrouw T.H. van der Meer-Swieb
19 juli                                                         mevrouw N. Moerman-den Bakker
24 juli                                                          mevrouw J.D. Boer-Kap
24 juli                                                          mevrouw T. Meijboom-Bronwasser
26 juli                                                          mevrouw G.C.E. Harlaar-van Straaten
26 juli                                                          mevrouw J.P.M. van Aalst-Kuivenhoven
29 juli                                                          mevrouw D. Troost-van Es
31 juli                                                          de heer G. Hooijmeijer
 Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.
De adressen kunt u vinden in de Kerkwijzers en/of het ledenboek.
 
collecten Zondag 20 juni
Diaconie, alg. middelen: € 89,65                  
Kerk: € 211,55                  
Diaconie, Bartiméus: € 132,27

Diensten Zondag 4juli
10.00: ds. H.J. Prosman, Nieuwkoop
19.00: ds. J. van Rumpt, Barneveld
Diaconiecollecte: P1027, medische hulp voor kwetsbaren in  Centraal-Azië
Kinderoppas: Wendy vd Zwan, Bijbelverhaal: Paulus in de storm op zee    

Orgelconcert door Reitze Smits MAASSLUIS – Op zaterdag 3 juli bespeelt organist Reitze Smits het Garrels-
orgel in de Groote of Nieuwe Kerk te Maassluis. Vanwege de coronaversoepelingen is het niet meer nodig 
vooraf te reserveren. Er is weer kaartverkoop aan de deur (contant of pin). De 1,5m blijft van kracht. Reitze 
Smits studeerde in Utrecht orgel, improvisatie en compositie. Later volgde hij enige
jaren muziekwetenschappen en behaalde een solodiploma voor klavecimbel aan het
Haags conservatorium. De interpretatie van barokmuziek en vooral de fascinatie
voor de muziek van Bach, bepaalden jarenlang zijn belangstelling. Met zijn
ensemble Concerto Strumentale trad hij op in belangrijke festivals, waarbij hij
vooral succes boekte met zelfgemaakte “reconstructies” van orgelconcerten van
Bach. In samenwerking met vocale solisten voerde hij cantates uit van Noord-
Duitse barokcomponisten en Bach. Als dirigent leidde hij koren en orkesten in o.m.
de Johannes Passie van Bach. Zijn spel is momenteel te horen en te zien op
allofbach.com, een internetsite waarop de komende jaren alle muziek van Bach in
speciaal vervaardigde opnames geplaatst zal worden. In 2010 ontving hij de
Sweelinckprijs voor zijn verdiensten voor de orgelcultuur. Op het programma staan
o.a. werken van J.S. Bach (Preludium en Fuga in G, BWV 541), Mendelssohn en
Poulenc. Een bijzonder werk is Suite BWV 997 van J.S. Bach: oorspronkelijk een suite voor luit, maar door 
Reitze Smits gearrangeerd voor orgel. Smits zal het concert besluiten met één van zijn eigen composities: 
‘Capriccio on a Dutch folksong’. Aanvang 20.00 uur. Kosten € 10,-. Het concert wordt mede mogelijk gemaakt 
door de hoofdsponsor, de Govert van Wijnstichting.



Orde van dienst voor zondagmorgen 27 juni 
Voorganger is ds.ds. Graafland uit Gouda  en organist is Jaap Kroonenburg.
Psalm 118 vers 1
Psalm 118 vers 3 en 5
Psalm 118 vers 8
Gezang 432
Medidatief orgelspel
Psalm 144 vers 1, 2 en 6
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezingen: Richteren 13 vers 1-7 en 22-25
Lukas 1 vers 26-33
  
Orde van dienst voor zondagavond 27 juni 
Voorganger is ds.  van Harten uit Scheveningen  en organist is Jaap Kroonenburg.
Gezang 432
Psalm 103 vers 1 en 5
Psalm 17 vers 2 en 3
Psalm 139 vers 1 en 2
Gezang 251
Gezang 183
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Galaten 5 vers 22-23 en Titus 3 vers 1-7

QR- code voor de collecten van zondag 20 juni.


