
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 25 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. G.J. Hiensch uit Elst voor te gaan. De avonddienst zal DV worden geleid door ds. S. Both uit Lopik
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.
Wegens de zeer sterk toegenomen besmettingen werd u afgelopen zondag gevraagd als gemeente met gematigd volume te
zingen. De situatie is zeker niet verbeterd en dus geldt dat ook voor de diensten van vandaag.
Gelukkig werd er vorige week goed gehoor gegeven aan het verzoek waarvoor we u dankbaar zijn.
Ook deze zondag rekenen wij, in het belang van uzelf en anderen, 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. 

Bloemengroet.
Afgelopen zondag werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar  echtpaar Verweij de Raaf en
naar Geralda van der Plas.

Giften
Mevr. Vruggink  ontving €20  van mevr. M.  waarvan €10 voor de bloemenpot en €10 voor de Wijkkas.
Hartelijk dank

Diaconiecollecte
De diaconiecollecte is bestemd voor een project van 1027, Medische hulp voor kwetsbare mensen in Centraal-Azië. 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.

Een wel heel bijzondere gebeurtenis.
A.s. dinsdag, 27 juli, hoopt het echtpaar Zuur - Vellekoop te kunnen gedenken dat zij elkaar 70 jaar geleden het ja-woord 
mochten geven. Op die dag van 1951 werd het burgerlijk huwelijk gesloten, er vond toen geen kerkelijke inzegening 
plaats.
De heer Zuur heeft een aantal weken geleden laten weten dat zij dit op de aankomende huwelijksdag alsnog graag zouden
willen.
A.s. dinsdagmiddag zal dit verzoek, in besloten kring en in aanwezigheid van ouderling Den Heijer, door ds. J. van Bel-
zen alsnog worden ingewilligd.

collecten Zondag 18 juli
Diaconie, pl. onderst.:  € 115,85 
Kerk:                            € 167,00 
kerk uitgang:                € 120,05 
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Diensten Zondag 1 augustus
10.00: kandidaat A. van Hees uit Apeldoorn
19.00: ds. M.D. van der Giessen uit Krimpen ad IJssel
Diaconiecollecte: Kameroen, 

Orde van dienst voor zondagmorgen 25 juli 
Voorganger is ds. Hiensch uit Elst en organist is Cor Maat.
Gezang 284 vers 1 en 3
Psalm 40 vers 7
Psalm 19 vers 5
Gezang 279 vers 1, 2, 3 en 4
Psalm 72 vers 8 en 9
Psalm 73 vers 11
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Mattheüs 13 vers 24-35
 
Orde van dienst voor zondagavond 25 juli 
Voorganger is ds. Both uit Lopik en organist is Simon Harinck.
Psalm 103 vers 1 en 9
Gezang 489 vers 1 en 2
Gezang 489 vers 3 en 4
Psalm 23 vers 1 en 3
Gezang 450 vers 1, 2 en 5
Psalm 150 vers 1 en 2
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Ruth 1 vers 1-6

QR- code voor de collecten van zondag 25 juli.


