
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 11 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. H.J. Catsburg uit Goes voor te gaan. De avonddienst zal DV worden geleid door ds. G.J. Mink uit 
Sliedrecht. In de morgendienst verzorgen Erik en Gijs de voorzang. In de avonddienst zijn dat Laura en Jan. De 
kerkenraad van wijkgemeente Groote Kerk wenst u gezegende diensten.
De diensten worden live via YouTube uitgezonden op: https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis

Zieken.
De heer H. Kalkman is deze week gevallen met de fiets. Daarbij is zijn nieuwe heup uit de kom geraakt en heeft hij een 
arm gebroken. De heer Kalkman is opgenomen in het Franciscus Gasthuis in Schiedam en wordt maandag 12 juli 
overgeplaatst naar het Marnixcentrum in Vlaardingen. 
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, 4 juli, werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar het echtpaar  
Hoogenraad-den Dekker  en naar  Bep van der Heijden

Giften
Ouderling Jan Pool ontving van N.N. € 10 voor de Bloemenpot. Bezoekbroeder Cor Grinwis ontving van N.N. € 30 voor 
de kerk. Hartelijk dank.

Kerkbusje
Roel Touw leegde het kerkbusje van dhr.  A .d. B met de opbrengst van € 90 waarvan € 45 voor de kerk, en € 45 voor de 
diaconie.
Hartelijk dank

Diaconiecollecte
Samenwerkende Hulporganisaties in Actie tegen corona en opvang voor gestrande vluchtelingen. Deze noodhulp loopt 
via Kerk in Actie. Het geld dat met deze landelijke actie wordt opgehaald, is voor medische noodhulp aan 
coronaslachtoffers en om de organisatie van het vaccineren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er is bijvoorbeeld 
grote behoefte aan zuurstof en zorgverleners hebben beschermende kleding en goede vaccinatiematerialen nodig. De 
coronaramp laat onder meer in India de verwoestende gevolgen van corona zien en maakt schokkend duidelijk dat sneller 
vaccineren van levensbelang is. Vanaf 12 mei 2021 werkt Kerk in Aktie samen met alle samenwerkende hulporganisaties 
en met de Giro555 en de actie ‘Samen in actie tegen corona’. Allereerst voor India maar ook voor omringende landen. Er 
zijn grote zorgen over Nepal. Doe mee en kom met ons in actie! Laten we er samen voor zorgen dat iedereen, op tijd 
beschermd is tegen corona, ook mensen in kwetsbare landen. Geef nu voor hulp aan coronaslachtoffers.
Opvang voor gestrande vluchtelingen. Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een 
groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar 
veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder 
Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties 
die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven.
De tweede diaconiecollecte is bestemd voor de Algemene Middelen.

Dankbetuiging
Namens de familie bedanken wij u voor het meeleven, de vele kaarten en telefoontjes bij het overlijden van mijn vader, 
schoonvader, opa en overgrootvader. Het heeft ons allen goed gedaan. Wij bedanken ook dominee van Belzen die alles 
heel precies heeft verwoord, zoals onze vader het wenste. Onze hartelijke dank, namens de familie Verwijs en Ad en Nel 
Labee.
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Geslaagd.
Wij ontvingen bericht dat Emma Groenendijk is geslaagd voor het Grafisch Lyceum. Van Harte gefeliciteerd! Graag 
ontvangen wij nog bericht als er meer jongeren zijn die een dergelijk prachtig resultaat hebben behaald.

collecten Zondag 4 juli
Diaconie, P1027: € 116,60 
Kerk:                    € 185,35 
kerk uitgang:        € 117,60 

Diensten Zondag 18 juli
10.00: ds. J. van Belzen, Maassluis
19.00: ds. A. Christ, Katwijk
Kinderoppas: Emma Groenendijk, Bijbelverhaal:  Zendingsverhaal    
diaconiecollecte: Plaatselijke ondersteuning

Orde van dienst voor zondagmorgen 11 juli 
Voorganger is ds. Catsburg uit Goes en organist is Jaap Kroonenburg.
Gezang 441 vers 1 en 2
Psalm 19 vers 1 en 2
Gezang 499 vers 1
Gezang 278 vers 1, 2 en 3
Psalm 104 vers 7 en 8
Psalm 139 vers 8 en 9
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing: Job 38-42

Orde van dienst voor zondagavond 11 juli 
Voorganger is ds. Mink uit Sliedrecht  en organist is Jaap Kroonenburg.
Psalm 122 vers 1 en 2
Psalm 122 vers 3
Gezang 11 vers 1 en 2
Psalm 134A vers 1, 2 en 3
Psalm 84 vers 2, 3 en 6
Psalm 92 vers 1 en 8
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Psalm 84

QR- code voor de collecten van zondag 20 juni.


