
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 18 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. van Belzen voor te gaan. De avonddienst zal DV worden geleid door ds. A. Christ uit Katwijk. 
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.
De afgelopen zondagen konden we, weliswaar ingehouden, als gemeente weer samen zingen. 
We gingen er daarbij van uit dat het ingehouden zingen per vandaag niet meer nodig zou zijn.  
Helaas is de praktijk anders. Doordat het aantal Corona besmettingen in de afgelopen week heel snel naar ongekende 
hoogte is gestegen zijn wij van mening dat het luidkeels zingen vooralsnog onverantwoord is. Wij verzoeken u dan ook 
dringend, in uw eigen belang en dat van uw mede gemeenteleden, slechts ingehouden te zingen. Wij rekenen op uw 
medewerking en danken u voor uw begrip.   

Zieken.
Met betrekking tot de (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. 

Overleden.
Op 2 juli jl. is, op 83-jarige leeftijd, overleden de heer Frans Johannes van Brenk. De heer Brenk woonde het laatst 
Richard Hollaan 13. De uitvaart heeft in besloten kring plaats gevonden.

Bloemengroet.
Afgelopen zondag werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar mevr. Smith-Kaho en naar 
mevr. Van der Weij.  

Diaconiecollecte
De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor de Plaatselijke Ondersteuning. Het is fijn dat we als kerkgemeenschap weer 
onder voorwaarden bij elkaar mogen komen zoals we gewend zijn. Maar er zijn ook mensen onder ons in de knel geraakt 
met allerlei problemen en de hulp inroepen van de diaconie. Daarom wordt deze collecte van harte aanbevolen voor alle 
nood binnen en buiten onze gemeenschap.

Bloemendienst
De medewerkers van de bloemendienst hebben het tweede kwartaal wekelijks weer 2 boeketten als bloemengroet bezorgd
bij  de gemeenteleden van de Groote Kerk. Mw. van Eck-Buwalda heeft na vele jaren trouwe medewerking aangegeven 
nu te stoppen. Heel veel dank voor dit stukje werk in Gods wijngaard! Mw. Van der Heijden heeft gezien haar gezondheid
moeten beslissen voor nu even niet ingezet te kunnen worden. Ook vanaf deze plek veel beterschap gewenst!  Gelukkig is
mw. Borsboom weer zover hersteld dat ze weer mee kan doen. Er zijn  twee nieuwe medewerkers gevonden, te weten 
mw. A.Ligthart en mw. W. Farber. Heel fijn dat jullie het team komen versterken. 
In  de bloempot bij de uitgang is het mooie bedrag van €112.90 gedoneerd. Een aantal giften is nog niet eerder 
verantwoord in de zondagsbrief: 2 mei €20 N.N; 23 mei €10 mw B; 6 juni €10 echtpaar van N; 13 juni €10 mw B; 20  
juni €10 mw B en € 20 dhr B; 11 juli € 10 mw W                                                                                                                     
Hartelijk dank voor alle donaties!!    
Vriendelijke groet Miep Terlouw.                                                                              

De Schans
In  juni werd € 37,00 aan donaties ontvangen.
De opbrengst aan oud papier was in maart € 518,40
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collecten Zondag 11 juli
Diaconie, Kerk in Actie: € 106,60 
Kerk:                               € 135,35 
Diaconie, alg. mid:       €   97,25 

Diensten Zondag 25 juli
10.00: ds.  G.J. Hiensch, Elst
19.00: ds. S. Both, Lopik 
Kinderoppas:  Henriette van Santen de Hoog,

Orde van dienst voor zondagmorgen 18 juli 
Voorganger is ds. Van Belzen en organist is Jaap Kroonenburg.
Psalm 105 vers 1 en 2
Psalm 105 vers 3 en 5
Gezang 241 vers 2 en 6
Gezang 227 vers 2, 4, 5 en 6
Psalm 27 vers 1 en 4
Gezang 219 vers 1, 2 en 3
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Psalm 2 vers 1-4 en vers 10-12 en Openbaring 14 vers 1-13

Orde van dienst voor zondagavond 18 juli 
Voorganger is ds. Christ uit Katwijk  en organist is Jaap Kroonenburg.
Psalm 122 vers 1
Psalm 75 vers 1, 2 en 3
Gezang 364 vers 1 en 2
Gezang 278
Gezang 432 vers 1 en 2
Psalm 118 vers 10
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: 2 Koningen 5 vers 1-19
 

QR- code voor de collecten van zondag 18 juli.


