
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 4 juli
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. Prosman uit Nieuwkoop voor te gaan. De avonddienst zal DV worden geleid door ds. J. van 
Rumpt uit Barneveld. In de morgendienst verzorgen Nelleke en Piet de voorzang. In de avonddienst zijn dat Mattie en 
Arnold. De kerkenraad van wijkgemeente Groote Kerk wenst u gezegende diensten.
De diensten worden live via YouTube uitgezonden op: https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis

Hervatten gemeentezang.
De Rijksoverheid heeft in sneltreinvaart de als gevolg van Covid-19 ingestelde beperkende maatregelen en adviezen 
afgeschaald. Dat is zeer goed nieuws. Daarom hebben we besloten om vanaf komende zondag, 4 juli, alle liederen weer in
gemeentezang met elkaar te zingen. Wij baseren ons hierbij op het advies van virologen dat zingen in de Eredienst weer 
veilig mogelijk is. 
Tegelijkertijd merken we dat sommige gemeenteleden zingen in de Eredienst nog een enge gedachte vinden omdat zingen
lang als uiterst besmettelijk werd gezien en nieuwe Covid-varianten op de loer liggen. Hoewel de officiële adviezen niet 
langer reppen over ‘ingehouden zingen’ verzoeken we u wel  om rekening te houden met onze gemeenteleden die nog wat
vertrouwen moeten winnen. Dit door nog niet direct helemaal ‘voluit te gaan’. Niet omdat het persé nodig is maar uit 
liefde voor elkaar. 
We hebben de voorzangers bereid gevonden om komende zondag en de zondag erna nog te zingen zodat we geleidelijk 
naar het vertrouwde niveau kunnen toegroeien. HIJ nodigt u komende zondag in ZIJN huis. We ontmoeten u graag in de 
komende diensten!  De kerkenraad.

Zieken.
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, 27 juni, werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar mevrouw Boelaars -
Witberg en naar de heer Van der Vlist.

Giften
Ouderling Ab den Heijer ontving van N.N. een gift van € 20,- voor de Wijkkas. Hartelijk dank.

Diaconiecollecte
Vandaag is de diaconiecollecte voor een project van P1027. In Centraal-Azië hebben kwetsbare mensen in de 
samenleving vaak geen toegang tot goede gezondheidszorg, terwijl zij allerlei gezondheidsproblemen hebben. Een groep 
christelijke artsen wil deze mensen helpen door trainingen en voorlichting te geven over gezondheid en het voorkomen 
van ziektes. Daarnaast bieden zij gratis medisch onderzoek en behandelingen. Ook geven ze financiële steun aan 
christelijke voorgangers en hun families voor medisch specialistische zorg. Door beperkte godsdienstvrijheid en vaak ook
afwijzing door hun omgeving hebben deze gezinnen het namelijk extra zwaar. In het project wordt zoveel mogelijk 
samengewerkt met de lokale kerken. Van harte aanbevolen. 

CatZOOMeren
 Einde van een digitaal catechisatie seizoen.
 Als afsluiting van het catechisatie seizoen 20-21 vond op 7 juni een uitje plaats naar het strand. Op het strand hebben de 
catechisanten, onder het genot van een kippenpootje en frisdrank, het afgelopen seizoen besproken en herinneringen 
opgehaald. Dit seizoen was een bijzonder seizoen; een groot gedeelte van de avonden werd via Zoom gedaan. Via de 
laptop lukte het zo om de catechisatie voort te zetten te midden van de pandemie. Een aantal catechisanten had dit jaar 
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examens, anderen hadden stage gelopen (ook op de zeven zeeën); oftewel er was genoeg om op terug te blikken. Waar 
ook op werd terug geblikt was de catechisatie zelf, de besproken bijbeldelen en de geleerde lessen. 
Dit seizoen, en het seizoen hiervoor, heeft Adam Hoogendijk de catechisatie verzorgd voor de jongeren uit de Groote 
Kerk. Dit heeft hij gedaan met veel passie voor-, verhalen over- en een hoop fijne gesprekken bij de bijbellesstof. Als 
bedankje voor zijn tijd en enthousiaste inzet hebben de jongeren een kleinigheidje gegeven: nieuwe schilderkwasten om 
nieuwe herinneringen te schilderen in en bij zijn nieuwe huis. 
Nogmaals bedankt Adam! 
De catechisanten Anna, Diana, Vera, Thomas, Stefan, Sander, Vera, Wilmon, Larissa, Jochem & Max

Orgelpijpen
In juni brachten de orgelpijpen € 9,85 op. Het is merkbaar dat er weer meer mensen komen in de kerkdiensten. Verder 
kan ik twee giften melden: van dhr. JS € 15 en van NN € 100. Heel hartelijk dank voor uw bijdragen!
Mocht u ook een gift voor het onderhoud van ons orgel willen doen, dan kan dit op NL75 INGB 0005 7323 40 t.n.v. 
Orgelcommissie Groote Kerk Maassluis.
Gelukkig kunnen wij bij onze orgelconcerten de mensen weer ontvangen zonder beperking op het aantal. Wel geldt nog 
steeds de 1,5 meter regeling en wordt u gevraagd om contactgegevens (naam en telefoonnummer). Graag begrip voor 
deze van boven opgelegde maatregels. Veiligheid ter voorkomen van besmettingen is nog steeds het devies.
Zaterdag 17 juli komt Toon Hagen concerteren met werken van Bach, Vierne, Duruflé en van de concertgever zelf. 
Zaterdag 31 juli verzorgt Leo van Doeselaar de jaarlijkse Bach-herdenking op ons orgel (gebouwd tijdens het leven van 
Bach). Beide concerten van harte aanbevolen. 
Zie de website www.garrelsorgelmaassluis.nl voor alle informatie.
een hartelijke groet,
Jaap Kroonenburg.

In memoriam   Willem Verwijs    1925 - 2021
Op 18 juni 2021 is, na een korte opname in het ziekenhuis, overleden Willem Verwijs, in de leeftijd van 96 jaar. Hij 
woonde de laatste jaren in het Vaartland verzorgingshuis te Vlaardingen. 
Ik leerde hem vooral kennen bij het overlijden van zijn vrouw in 2005 en zijn verblijf in Vlietzicht en zijn bezoek aan de 
Bijbelkring aldaar. Als goed gereformeerd man was de bijbel zijn levensgids.  Uit de Schriften leerde hij zijn God en Hei-
land kennen en werd hij een leerling van de Allerhoogste. Met name zijn verblijf in voormalig Indië, werd een bijzondere 
geloofservaring. Temidden van doodsgevaar wist hij zich beschermd door de God van Israël, die hij meer en meer leerde 
kennen als de God en Vader van onze Here Jezus Christus. Zo leefde hij zijn huwelijk, zijn gezin, zijn werk en ....zijn 
kerk. Trouw getuigend in woord en daad. Tot het laatste toe was hij betrokken en toegewijd aan zijn gezin en omgeving.
Al nam zijn kracht af en was zijn slechtziendheid een grote handicap, hij verloor niet de moed en zeker niet de hoop op 
het Koninkrijk van zijn Koning.
Daarom overheerste de dankbaarheid in de dienst van Woord en gebed op zaterdag 26 juni 2021 in de Groote Kerk te 
Maassluis voor dit van God gegeven leven. Zijn begrafenis vond plaats op de Nieuwe Begraafplaats te Maassluis.
"Geslachten gaan, geslachten komen. Wij zijn in Gods ontferming opgenomen".
Dat geldt ons allen, maar niet minder het nageslacht van Willem Verwijs.   
Ds. J. van Belzen.

collecten Zondag 20 juni
Diaconie, Rossing center  € 108,40 
Kerk                                  € 187,20 
kerk uitgang                      € 105,45 
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Diensten Zondag 11 juli
10.00: ds.  H.J. Catsburg, Goes
19.00: ds. G.J. Mink, Sliedrecht
Kinderoppas:;Nel vogel – Rianne, Bijbelverhaal: Johannes op Patmos  

Orde van dienst voor zondagmorgen 4 juni 
Voorganger is ds. Prosman uit Nieuwkoop en organist is Jaap Kroonenburg.
Psalm 84 vers 1
Psalm 84 vers 2
Psalm 25 vers 2
Gezang 68 vers 1, 2 en 3
Gezang 255 vers 1, 5 en 6
Gezang 446 vers 1 en 6
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: 2 Korintiërs 2 vers 1 - 2 Korintiërs 3 vers 3

Orde van dienst voor zondagavond 4 juli 
Voorganger is ds. van Rumpt uit Barneveld    en organist is Jaap Kroonenburg.
Gezang 434
Psalm 108 vers 1
Gezang 305 vers 1, 2 en 3
Psalm 42 vers 1 en 3
Gezang 365 vers 6 en 7
Psalm 89 vers 1 en 3
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Handelingen 16 vers 14-34

QR- code voor de collecten van zondag 20 juni.


