
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 22 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 ds. J. Ouwendijk uit Alphen a/d Rijn voor te gaan. De avonddienst zal DV worden geleid door ds. 
A.D.L. Terlouw uit Boskoop.
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 15 augustus in de ochtenddienst preekte ds. A.v. Duinen uit 2 Thessalonicenzen 2. 
Wanneer komt de Here Jezus weer terug? De wederkomst is een essentieel onderdeel van ons geloof. De tegenmachten 
zijn sterk maar dat is het laatste niet. Op Golgotha is die strijd ten diepste al gestreden. Hecht waarde aan de liefde van het
Heil. Laat die kracht uw harten verlichten. Dat de mensen om u heen het zien en dat God tot Zijn eer komt.
In de avonddienst preekte ds. E. van Rooijen uit Ezechiël 2 en 3. Ezechiël was priester van huis uit maar moest profeet 
worden. Hij moest Gods Woord als troost brengen aan de ballingen in Babel. Ook wij mogen Gods Woord als troost 
brengen in Maassluis. Ezechiël wist niet wat hij moest zeggen, ook wij weten dat vaak niet. Hij moest een boekrol eten, 
wij horen vanavond Gods Woord, laten wij dat tot ons nemen. Jezus gaf Zijn leven voor ons en laat dat uw leven 
doortrekken en ga daarmee getuigend de week in.

Zieken.
Bep van der Heijden is nu op 2/3 van haar chemokuren, de laatste kuren  verlopen naar omstandigheden goed. Als zij 
klaar is met de chemokuren zal 3 weken daarna de tumorverwijderende operatie plaatsvinden. We wensen Bep en haar 
man Henk Gods kracht toe in deze tijden.
Mevrouw Eekma verblijft nog in het Marnixcentrum met ernstige rugklachten .
Mevrouw Valstar verblijft nu reeds 3 maanden in het Marnixcentrum in afwachting van een plaatsing in Maassluis. 
De heer Kalkman verblijft nu al vier weken in het Marnixcentrum na een val met zijn fiets.
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. 

Giften.
Agnes Vruggink ontving van mevr. S. €15 voor de bloemenpot. 
Mevr. Schaap ontving €10 van mevr. V. eveneens voor de bloemenpot. 
Beiden hartelijk dank.

Wijkkas
De collectebus voor de wijkkas werd geleegd en bevatte € 169,40

Bloemengroet.
Afgelopen zondag, 15 augustus, werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar het echtpaar 
C.W. Grinwis-Tanis en naar  de heer Jaap Koen.

Diaconiecollecte
De diaconiecollecte is vandaag in alle drie de wijken bestemd voor Kameroen, hulp bij nieuwe landbouwmethoden. Deze 
collecte gaat uit van Kerk in Actie. De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel zone: een regio met een 
droog klimaat. De Lutherse Broederkerk werkt met alle inwoners van dit gebied aan een duurzame en stabiele toekomst. 
Met een landbouwprogramma werkt ze aan voedselzekerheid. Daarnaast worden predikanten opgeleid om te werken aan 
een stabiele samenleving waarin verschillende religies in vrede samenleven. Zie voor meer informatie 
www.kerkinactie.nl/kameroen. Van harte aanbevolen.  
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Vooraanmelding kerkelijke inzegening.
Op 25 maart 2020 gaven Julia en Christon Voois, die inmiddels samen met hun zoontje Mees volledig zijn ingeburgerd 
binnen onze wijkgemeente, elkaar het ja-woord ten overstaan van een ambtenaar van de Burgerlijke stand.
Wegens de vele beperkingen die de Corona pandemie toen veroorzaakte besloten zij toen de kerkelijke inzegening van 
hun huwelijk uit te stellen. 
Nu de aanwezigheid van familie, vrienden en belangstellenden nauwelijks nog beperkingen kent hebben zij besloten als-
nog op vrijdag 10 september a.s. in een dienst in de Groote Kerk Gods Zegen over hun huwelijk te vragen.
Wegens vakantie van ds. Van Belzen is ds. Pim Brouwer bereid gevonden deze dienst te leiden.
Deze zal worden gehouden op DV vrijdag 10 september om 14.00 uur.
Wij wensen hen van harte een gezegende voorbereiding toe. 

Verhuisd
Lieve gemeenteleden,
Na lang zoeken hebben we ons appartement in Maassluis ingeruild voor een woning met tuin in Leersum. Het is een jaren
30 woning waar veel aan moet gebeuren. Samen met onze kinderen hebben we er de schouders ondergezet om er een fijne
woonplek van te maken in de prachtige omgeving van de Utrechtse Heuvelrug.                                                                     
Mochten jullie in de buurt zijn dan zijn jullie van harte welkom op de Bentincklaan 5 3956 VC in Leersum
We willen jullie danken voor de tijd dat we deel uit mochten maken van de gemeente van de Groote Kerk. Voor de fijne 
ontmoetingen die we elke zondag mochten hebben. Voor de geloofsgesprekken met de bijbel-kring. Voor het warme 
welkom tijdens huisbezoeken. Voor de samenwerking in de kerkenraad. En niet in de laatste plaats voor de fijne avonden 
met de catechisanten.
We hopen en bidden dat de gemeente, ook al is ze klein, in deze tijd staande mag blijven in het vaste vertrouwen dat God 
nooit loslaat wat Zijn hand begonnen is.                                                                     
Met de hartelijke groeten,   Adam en Arina Hoogendijk.

Bijwonen kerkdiensten 3:
Graag van tevoren opgeven bij de scriba, bij voorkeur uiterlijk vrijdagavond.  Komt u zaterdag tot besef dat u toch wilt 
komen om Gods Woord te horen, te bidden en te zingen? Dat kan. Wel bij binnenkomst melden bij Arie Herbert of Henk 
van der Heijden, dit in verband met de wettelijke verplichting. U bent van harte welkom. Ezechiël moest troost brengen 
bij de ballingen in Babel, laten ook wij die Troost ook in Maassluis brengen.

Collecten Zondag 15 augustus
Diaconie, alg. mid.: € 150,00 
Kerk:                       € 188,90 
Diaconie, GZB:       € 170,95 

Diensten Zondag 29 augustus
10.00: ds. J. Tadema uit Nijkerk            19.00:  ds. A. Verweij uit s-Gravenzande

Orde van dienst voor zondagmorgen 22 augustus
Voorganger is ds. J. Ouwendijk uit Alphen a/d Rijn en organist is Jaap Kroonenburg.
 Gezang 238 vers 1 en 2
Psalm 31 vers 2, 3 en 9
Psalm 81 vers 9 en 8
Psalm 73 vers 9 en 10
Gezang 507
Gezang 515
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Handelingen 6 vers 8-15 en Handelingen 7 vers 51 - Handelingen 8 vers 3

Orde van dienst voor zondagavond 22 augustus
Voorganger is ds. A.D.L. Terlouw uit Boskoop en organist is Jaap Kroonenburg
Psalm 139 vers 1
Psalm 139 vers 2 en 3
Gezang 237 vers 1, 2 en 3
Psalm 89 vers 7 en 8
Gezang 424a vers 1 en 3
Gezang 231 vers 1, 4, 7 en 8
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Romeinen 8 vers 18-30



QR- code voor de collecten van zondag 22 augustus


