
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 1 augustus
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  proponent A. van Hees uit Apeldoorn voor te gaan. De avonddienst zal DV worden geleid door ds.  
M.D. van der Giessen uit Krimpen ad IJssel
De kerkenraad van wijkgemeente Groote Kerk wenst u gezegende diensten.
De diensten worden live via YouTube uitgezonden op: https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis

Gemeentezang.
M.b.t. het zingen houden we ook vandaag vast aan hoe we de afgelopen twee zondagen hebben gezongen.

Zieken.
Mevrouw Eekma verblijft, na een korte opname in het ziekenhuis, nu in het Marnixcentrum. Zij heeft ernstige rugklach-
ten, waardoor geen mobiliteit meer mogelijk is.
Daar verblijft ook mevrouw Valstar, in afwachting van definitieve plaatsing in een verzorgingshuis. Daar heeft ze zich, zo 
zei ze: “Met Gods hulp bij neergelegd”. 
Verder verblijft daar ook dhr. J.M Kalkman. Hij revalideert van een fietsongeval waarbij hij gekwetst werd aan heup en 
arm. Erg pijnlijk allemaal.
We noemen ook mw. P.H. Mosterd. Zij staat onder ziekenhuiscontrole i.v.m. lekkende hartkleppen, waar zij binnenkort 
aan geholpen wordt. Ook de reuma geeft haar problemen met de beide schouders. We kennen haar als iemand die altijd 
doorgaat en dan nog altijd voor anderen klaarstaat. Dus hiermee maar eens even aandacht voor haar, toch!
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. 

Zorgen over Mees.
Mees, de zoon van Wendy en Peter van der Zwan, is dinsdag met zijn ouders in het ziekenhuis geweest voor controle van 
zijn oogjes. De afgelopen jaren bleef de situatie stabiel, in december was er zelfs een verbetering in z’n zicht. Maar dins-
dag zag het er helaas minder uit, de oogdruk is gestegen en het zicht is minder geworden. Ook beschadigt zijn hoornvlies 
door de te hoge oogdruk. Zijn zicht is de afgelopen jaren rond de 16%, hopelijk vermindert dit niet verder. 
Met andere oogdruppels en andere brillenglazen wordt nu geprobeerd de situatie te verbeteren. Volgende maand volgt er 
weer een controle. Als de oogdruk niet zakt is er een kans dat hij geopereerd moet worden. Ook Mees en zijn ouders van 
harte in uw voorbede aanbevolen. 

Bloemengroet.
Afgelopen zondag werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar  dhr. Kalkman  en naar het 
echtpaar J. de Knegt-Metselaar.

Giften
Hannie Pool ontving van mevr. N.N.  € 20 waarvan € 10 voor het orgel en € 10 voor de bloemendienst.  Hartelijk dank.

Diaconiecollecte
De diaconiecollecte is bestemd voor Kameroen, samen werken aan een stabiele toekomst. Deze collecte gaat uit van 
Kerk in Actie. De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel zone: een regio met een droog klimaat. De 
Lutherse Broederkerk werkt met alle inwoners van dit gebied aan een duurzame en stabiele toekomst. Met een 
landbouwprogramma werkt ze aan voedselzekerheid. Daarnaast worden predikanten opgeleid om te werken aan een 
stabiele samenleving waarin verschillende religies in vrede samenleven. Zie voor meer informatie 
www.kerkinactie.nl/kameroen. Van harte aanbevolen. 
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70 jaar getrouwd.
Dinsdag 27 juli was het 70 jaar geleden dat Huibert Zuur en Cornelia Maria Vellekoop hun ja-woord gaven voor de bur-
gerlijke stand. Op dinsdag 27 juli 2021 kwamen we samen met kinderen en familie in de bibliotheek van de Tweemaster. 
Zij wilden juist op deze dag alsnog een kerkelijke inzegening op hun huwelijk van destijds. Het was een indrukwekkende 
eenvoudige inzegening, die allen ontroerde. In tegenwoordigheid van ouderling Den Heijer, als vertegenwoordiger van de
gemeente mocht ik deze unieke gebeurtenis leiden.
We zien in dankbaarheid terug en wensen hen nog goede en gezegende dagen toe.
Ds. J.v. Belzen

Huwelijksjubilea en verjaardagen 80 jaar en ouder augustus 2021

Huwelijksjubilea:
5 augustus: 55 jaar                                         de heer en mevrouw C.W. Grinwis-Tanis
13 augustus: 50 jaar                                       de heer en mevrouw J. Goudswaard-Langbroek
20 augustus: 45 jaar                                       de heer en mevrouw C.J. van Rijn-Boekestijn
21 augustus: 45 jaar                                      de heer en mevrouw H.A.C. van Erp-van Capellen
24 augustus: 50 jaar                                       de heer en mevrouw G.C. van Eijsden-Prins
25 augustus: 67 jaar                                       de heer en mevrouw R. Brandon-Talens
27 augustus: 55 jaar                                       de heer en mevrouw H.A. Breevaart-Vermeij
                                              
Verjaardagen 80 jaar en ouder:
1 augustus                                                         de heer R. Brandon
2 augustus                                                         de heer H. Zuur
3 augustus                                                         de heer W. Pap
3 augustus                                                         de heer P. van ’t Hof
4 augustus                                                        de heer C. Verburgh
5 augustus                                                         mevrouw M.P. Schrevelius-de Groot
9 augustus                                                         mevrouw J. van Spronsen-Ruts
9 augustus                                                         mevrouw H.M. van Dorp
12 augustus                                                      mevrouw N. Ruygrok-Looije
15 augustus                                                      mevrouw J.M. Vreugdenhil-van der Kleijn
15 augustus                                                      mevrouw N. van Noort-Vogel
18 augustus                                                      mevrouw G.K. de Roode
19 augustus                                                      de heer A. van der Windt
20 augustus                                                      mevrouw M. den Broeder-Siepman
21 augustus                                                      de heer D. van Santen
21 augustus                                                      mevrouw J.U. Boelaars-Witberg
21 augustus                                                      de heer J.H. Kroes
30 augustus                                                      de heer M.G.A. Langerak
31 augustus                                                      mevrouw M. Gielbert-van der Harst
Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.
De adressen kunt u vinden in de Kerkwijzers en/of het ledenboek.

collecten Zondag 25 juli
Diaconie,1027  : € 145,00
Kerk:                   € 142,65
kerk uitgang:      € 101,70

Diensten Zondag 8 augustus
10.00:  prop. J.J. Baan uit Leiden
19.00: prop. R.W. Baas uit Gouda
Diaconiecollecte: Kameroen, 



Orde van dienst voor zondagmorgen 1 augustus
Voorganger is proponent van Hees uit Apeldoorn en organist is Jaap Kroonenburg.
Gezang 467 vers 1 en 5
Psalm 147 vers 1 en 7
Psalm 103 vers 4
Psalm 32 vers 1, 2 en 5
Gezang 437 vers 1, 2 en 3
Gezang 15 vers 1, 2, 3 en 4
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing: Galaten 1 en 2Timotheüs 4 vers 3-5a
 
Orde van dienst voor zondagavond 1 augustus
Voorganger is ds. van der Giessen uit Krimpen ad IJssel. en organist is Jaap Kroonenburg
Psalm 116 vers 1
Psalm 116 vers 3
Gezang 434
Gezang 470 vers 1
Gezang 470 vers 4
Gezang 441
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: 1 Koningen 16 vers 29 - 1 Koningen 17 vers 6
 
QR- code voor de collecten van zondag 1 augustus


