
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 8 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  J.J. Baan uit Leiden voor te gaan. De avonddienst zal DV worden geleid door  proponent 
R.W. Baas uit Gouda
De kerkenraad van wijkgemeente Groote Kerk wenst u gezegende diensten.
De diensten worden live via YouTube uitgezonden op: https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis

Naschrift:
Op 1 augustus preekte  in de ochtenddienst proponent A. van Hees over de brief van Paulus aan de Galaten. Met als 
thema: Het Kruis alleen is genoeg. Net zoals de Israëlieten alleen naar de slang op de staf van Mozes moesten kijken om 
genezen te worden van de slangenbeet zo ook hoeven wij alleen maar naar het kruis van Christus te kijken om vergeving 
van zonden te krijgen. Uit genade alleen. In de avonddienst preekte ds. M.D. van der Giessen uit 1 Koningen over het 
thema: Onheilige rust. Koning Achab bracht grote voorspoed en rust over het land Israël maar de Baäl godsdienst werd 
ingevoerd in plaats van de Heere te dienen. De profeet Elia bracht een oordeelswoord over deze onheilige rust. Vandaar 
de oproep: Heere maak ons hart onrustig want er is alleen ware rust bij U. 

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

Zieken.
Mevrouw Eekma verblijft met aanhoudende ernstige rugklachten nog in het Marnixcentrum. De gezondheid van me-
vrouw Boelaars gaat steeds verder achteruit, de zorgen nemen toe. We denken hierbij aan de heer Boelaars. De oogopera-
tie van de heer Koen is uitgesteld naar volgende week. Yvonne Bokhorst had ernstige pijnklachten. Uit onderzoek bleek 
dat het geen blinde darm was of nierstenen waren maar rugklachten, ze wordt hiervoor nu behandeld bij een fysiothera-
peut. 
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. 

Overleden.
Pas eind van deze week werd ons bekend dat op 28 juli op 98-jarige leeftijd is overleden de heer Aad de Boode.
De heer De Boode woonde het laatst in de Tweemaster.
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Bijwonen kerkdiensten:
Graag van tevoren opgeven bij de scriba voor zaterdag 12 uur. Indien u zich later realiseert dat u zich niet opgegeven hebt
kunt u natuurlijk toch naar Gods huis komen. Wel bij binnenkomst melden bij Arie Herbert of Henk van der Heijden, dit 
in verband met de wettelijke verplichting. Iedereen van harte welkom. Mist u nog steeds mensen die vóór de corona wel
bij u in de kerkbank zaten? Benader ze eens en zeg dat ze gemist worden. 

Giften.
Ds. Van Belzen ontving van N.N. € 100 waarvan € 50 voor de Diaconie en € 50 voor de kerk en van N.N. € 50 eveneens 
voor de kerk. Hartelijk dank.

Bloemengroet.
Afgelopen zondag, 1 augustus, werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar mevrouw Zuur –
Vellekoop en naar de heer Zuur.
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Diaconiecollecte
Noodhulp voor Voedselbank Maassluis.
Het is elke week weer een hele toer om de 230 gezinnen van een gevarieerd voedselpakket te kunnen voorzien. Er komt te
weinig binnen om aan de vraag te kunnen voldoen. We hopen dat hier snel verandering in kan komen. Toch zijn we blij 
met alles wat er nog binnenkomt. De collecte van deze zondag is voor de voedselbank. Dus geef met een goed gevoel 
voor dit mooie werk. Of maak een gift over op banknr. NL64 INGB 0001 21 0107 t.n.v. Stichting Voedselbank Maassluis

Voedselpakket bezorgen bij de Voedselbank.
Dit kan op maandag en dinsdagmorgen tussen 9:00 en 12:00 uur, op donderdagmiddag tussen 14:00 en 16:00 uur en 
vrijdag tussen 7.30 uur en 15.30 uur.  Pieter Jelles Troelstraweg 6.                                                                                         
En natuurlijk gebeuren er ook mooie dingen zoals speelgoed voor de kinderen. Zie voor meer informatie de kerkwijzer. 
Van harte aanbevolen.

Bedankt
Ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk op 30 juli jl. ontvingen we vele kaarten, bloemen, e-mails en telefoontjes. Wij 
willen u hiervoor hartelijk bedanken en het heeft er toe bijgedragen dat deze dag extra feestelijk is geworden. Maar 
bovenal dank aan God, onze Hemelse Vader, die ons al die jaren voor elkaar gespaard heeft.
Nel en Ton Post, Lijnbaan 17, 3142 BH Maassluis

Dank.
Wij zijn blij verrast en danken U hartelijk voor de vele kaarten en lieve woorden, berichten en bloemen die we van u 
mochten ontvangen in verband met ons 55  jarig huwelijk. Bovenal dank aan God die ons al die jaren gedragen 
heeft. Hartelijke groet, Cor en Josien Grinwis

Concert Hayo Boerema & Laurens Collegium
Stichting Garrels-orgel Maassluis organiseert op zaterdag 14 augustus een
bijzonder concert in de Groote Kerk, waar de zgn. ‘Grote Orgelmis’ van J.S.
Bach zal worden uitgevoerd. Organist Hayo Boerema bespeelt het Garrels-orgel.
De zangers van het Laurens Collegium Rotterdam zingen de koralen, onder
leiding van dirigent Wiecher Mandemaker. 
De Grote Orgelmis is de benaming voor een reeks van 10 Lutherse koralen, die
door Johann Sebastian Bach zijn bewerkt voor orgel, omsloten door een
Praeludium en een Fuga in Es-dur. Na elke koraalbewerking, door Hayo
Boerema gespeeld op het Garrels-orgel, zal het Laurens Collegium het volledige
koraal ten gehore brengen. Terwijl Bach de verzameling composities
oorspronkelijk uitbracht met de titel ‘Clavierübung III’, is de integrale
uitvoering hiervan bekend komen te staan als de Grote Orgelmis.
Hayo Boerema is sinds 2005 organist van de Laurenskerk te Rotterdam. Ook is
hij sinds 2010 verbonden aan Codarts Hogeschool voor muziek in Rotterdam als
docent improvisatie. Het Laurens Collegium is het beroepskoor van Rotterdam
en staat bekend om zijn veelzijdige, energieke uitvoeringen van hoog niveau.
Het koor is een graag geziene gast in concertzalen zoals De Doelen of het
Concertgebouw. Wiecher Mandemaker is dirigent en artistiek leider van het koor
en tevens als hoofdvakdocent koordirectie verbonden aan zowel Codarts in
Rotterdam als het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. 
Aanvang 20.00 uur. Kosten € 10,- (tot 18 jaar gratis). Reserveren is niet nodig,
wel worden uw gegevens geregistreerd bij binnenkomst. Ook is de 1,5m van
kracht.

Orgelpijpen
In deze vakantietijd kan ik de volgende bedragen verantwoorden. In de orgelpijpen werd € 29,50 geschonken, waaronder 
een briefje van € 10! Via Henk van der Heijden ontving ik € 10 van NN. De open orgeldag heeft velen naar het orgel 
getrokken die er met veel plezier op hebben gespeeld. Piet Bouterse heeft alles georganiseerd, Simon Harinck en ik zelf 
hebben de spelers geholpen met registreren. Verrassend was dat ik zo onze oud-predikant Pieter Overduin met Anja 
ontmoette. Hij speelt nog steeds heel goed en met veel plezier. Deze dag bracht € 255 op voor ons orgel. Heel hartelijk 
dank voor alle 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. Or-
gelcommissie Groote Kerk Maassluis.



De zomerserie orgelconcerten vermeld op 14 augustus Hayo Boerema mmv het Laurens Collegium Rotterdam met mu-
ziek van Bach. Petra Veenswijk komt 28 augustus spelen met muziek van Bach, Widor, Dupré en Lanquetuit. Jaap Zwart 
komt 11 september met de invulling van het verzoekprogramma. U kunt nog steeds verzoeken indienen bij onze secreta-
ris.
Informatie vindt u op www.garrelsorgelmaassluis.nl
een hartelijke groet, 
Jaap Kroonenburg. 

collecten Zondag 1 augustus
Diaconie, Kameroen: € 107,35
Kerk:                          € 148,95
kerk uitgang:              €   99,60

Diensten Zondag 15 augustus
10.00: ds. A. van Duinen uit Loosdrecht
19.00: ds. E. van Rooijen uit Noordeloos
Diaconiecollecte: rondgang: alg. middelen, uitgang: GZB-zomercollecte, kerk Indonesië 

Orde van dienst voor zondagmorgen 8 augustus
Voorganger is proponent Baan uit Leiden en organist is Jaap Kroonenburg.
 Gezang 288 vers 1 en 3
Psalm 98 vers 1 en 4
Psalm 119 vers 1 en 66
Gezang 470 vers 1, 2 en 4
Gezang 447 vers 1, 2 en 4
Gezang 364
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing: Handelingen 22
 
Orde van dienst voor zondagavond 8 augustus
Voorganger is proponent Baas uit Gouda en organist is Jaap Kroonenburg
 Gezang 452 vers 1, 2 en 5
Psalm 138 vers 1 en 2
Gezang 419
Psalm 95 vers 2, 3 en 4
Psalm 68 vers 9 en 10
Gezang 432
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: 2 Kronieken 30 vers 1-13

QR- code voor de collecten van zondag 1 augustus

http://www.garrelsorgelmaassluis.nl/

