
ZONDAGSBRIEFGvanGdeGwijkgemeenteGGrooteGKerk.GPredikant: 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 G 
CD’s kerkdiensten bij  P.Bouterse, Touwbaan 68, 3142 BV Maassluis, telefoon 5923417, email p.bouterse@caiway.nl 
Jeugdzaken: jeugdGKMaassluis@gmail.com 
 
ZondagG15Gaugustus 
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. 
G

BijGdeGdiensten. 
Vanmorgen hoopt ds. A. van Duinen uit Loosdrecht   voor te gaan. De avonddienst zal DV worden geleid door ds. E. van 
Rooijen uit Noordeloos 
De kerkenraad van wijkgemeente Groote Kerk wenst u gezegende diensten. 
De diensten worden live via YouTube uitgezonden op: https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis 

 

Nascdrift: 
Op 8 augustus in de ochtenddienst preekte proponent J.J. Baan uit Handelingen 22. Voelen wij ons vrij om alles, wat over 

geloof gaat, te zeggen? Of alleen wat sociaal geaccepteerd is? Angst voor persoonlijke afwijzing? 1. Paulus sluit aan bij 

zijn toehoorders. We mogen vertellen over onze eigen tekorten. 2. Paulus vertelt vrijmoedig. Hij vervolgde de christenen 

totdat hij geroepen werd door Christus. 3. De consequentie. Paulus is bereid om te sterven. De hoop die hij ontvangen 
heeft overtreft alles. Jezus zendt ook ons uit om van die hoop te getuigen. Het beste deel van ons leven komt nog, 

namelijk het zijn bij Christus.  
In de avonddienst preekte proponent R.W. Baas uit 2 Kronieken 30. Koning Hizkia wilde iedereen weer bij het verbond 
betrekken. Weet iedereen in Maassluis al dat de kerk weer open is na corona, dat er weer gezongen wordt? Reiniging is 

nodig voor je hart. IJlboden trokken erop uit, niet het feest is van belang maar de ontmoeting met God. Bekering is nodig. 

Wees niet halsstarrig. De weg van terugkeer is altijd mogelijk. God is barmhartig en genadig. Elke zondag begint de 
dienst met een genadegroet. Gods boodschap heeft ook vandaag een bedoeling. Vier de zondag in eensgezindheid. Lof zij 

U Christus van nu aan tot in eeuwigheid.  
G

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

Zieken. 
Maandag 9 augustus kreeg mevrouw Wil Boogaard tijdens een dagopname een cardioversiebehandeling, i.v.m. 

hartritmestoornissen en vermoeidheid. 
Dinsdag 10 augustus heeft de heer Jaap Koen een oogoperatie ondergaan. Omdat alles positief is verlopen mocht hij 
dezelfde dag ook weer naar huis.  
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.  
G

Overleden. 
Op zondagmiddag 8 augustus j.l. is overleden, op 82 jarige leeftijd, Mevrouw Annie Boelaars-Witberg, het laatst 

woonachtig op de Merellaan. We wensen haar man en (klein)kinderen en achterkleinkind Gods nabijheid toe in het 

verwerken van dit verlies. De crematie heeft reeds in besloten kring plaatsgevonden. 
 

BijwonenGkerkdienstenG2: 
Graag van tevoren opgeven bij de scriba, bij voorkeur uiterlijk vrijdagavond.  Komt u op een later moment tot besef dat u 
toch wilt komen om Gods Woord te horen en te zingen tot Zijn eer? Dat kan. Wel bij binnenkomst melden bij Arie 

Herbert of Henk van der Heijden, dit in verband met de wettelijke verplichting. UGbentGbijzonderGwelkom. In de 

ochtenddienst van 8 augustus hoorde u dat er ijlboden werden uitgezonden om het Paasfeest weer opnieuw te vieren, 

roept u ook gemeenteleden op om weer te komen?  
 

Giften. 
Ouderling Arjen van Klink ontving van mevrouw A. € 100 voor de Wijkkas. Ouderling Ab den Heijer ontving van N.N. € 

20, eveneens voor de Wijkkas. Hartelijk dank ! 
 

G



Bloemengroet. 
Afgelopen zondag, 8 augustus, werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar het echtpaar A. 

Sluijter-van der Knaap en naar het echtpaar A.P. Post-van Westenbrugge 
G

Diaconiecollecte 
De eerste diaconiecollecte is vandaag voor de Algemene Middelen. De tweede diaconiecollecte is de GZB-zomercollecte, 

HelpGkerkGIndonesiëGmetGtrainingen. 

Elke week verlaat ds. Priyo Basuki uit Indonesië zijn gezin om een aantal dagen ouderlingen en gemeenteleden te kunnen 

trainen. Hij hoopt dat zij daardoor groeien in hun geloof. En dat zij daarvan getuigen in woord en daad in hun omgeving, 

waar de islam domineert. 

De GZB-zomercollecte wil ds. Basuki en zendingswerker ds. Laurens Jan Vogelaar helpen met het trainen van de 

Protestantse Kerk van Luwu, Sulawesi. Voor € 25 kunnen drie ambtsdragers of leidinggevenden een training volgen. Doet 

u mee? 

De GZB werkt wereldwijd met kerken samen om het Evangelie te delen. Dat kan alleen als u de GZB daarbij helpt. Juist 

nu! Zo steunt u het zendingswerk van de GZB: 

- Gebruik de collectemethode van uw gemeente 

- Doneer via de Tikkie of de collectefolder of via www.gzb.nl/zomercollecte 

- Blijf bidden voor het zendingswerk 

 

BedanktG! 
Ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk op 13 augustus ontvingen we veel kaarten, bloemen en telefoontjes. Hartelijk 

dank hiervoor, het heeft ertoe bijgedragen dat deze dag extra feestelijk is geworden. Bovenal dank aan God die ons al die 
jaren gespaard heeft. 
Hartelijke groeten, Jaap en Lenie Goudswaard. 
 

CollectenGZondagG8Gaugustus 
Diaconie, voedselbank: € 175,17 
Kerk:                             € 148,76 
kerk uitgang:                 € 145,40  
 

DienstenGZondagG22Gaugustus 
10.00: ds. J. Ouwendijk uit Alphen ad Rijn 
19.00:  ds. A.D.L. Terlouw uit Bergschenhoek 
 

OrdeGvanGdienstGvoorGzondagmorgenG15Gaugustus 
Voorganger is ds. A. van Duinen uit Loosdrecht en organist is Jaap Kroonenburg. 
Gezang 222 vers 1 en 6 
Psalm 84 vers 1, 3 en 4 
Psalm 130 vers 2 en 3 
Psalm 121 vers 1 en 4 
Gezang 231 vers 1, 5, 6 en 8 
Gezang 213 vers 1 en 2 
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3 
Schriftlezing: 2Thessalonicenzen 2 vers 1-12 
  
OrdeGvanGdienstGvoorGzondagavondG15Gaugustus 
Voorganger is ds. E. van Rooijen uit Noordeloos en organist is Jaap Kroonenburg 
Gezang 257 vers 1 en 2 

Psalm 63 vers 1 en 3 

Psalm 119 vers 6 en 12 

Psalm 40 vers 1 en 4 

Psalm 30 vers 2 en 7 

Gezang 21 vers 1 en 4 

Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3 

Schriftlezing: Ezechiël 2 vers 7 - Ezechiël 3 vers 3 



 

 

QR- code voor de collecten van zondag 15 augustus 
 

 

  
 

  
 

 


