
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 29 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. Tadema uit Nijkerk voor te gaan. De avonddienst zal DV worden geleid door ds. A. Verweij uit 
‘s-Gravenzande
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 22 augustus in de ochtenddienst preekte ds. J. Ouwendijk uit Handelingen 7 vers 59 en 60. Stefanus vraagt geen 
aandacht voor zichzelf maar vraagt om vergeving van de zonde van zijn daders. Overwin het kwade door het goede. 
Bidden voor je vijanden. God gaat met ons mee in al ons verdriet en pijn. Laat dat ook voor ons in Maassluis onze troost 
zijn. Werp al je bekommernissen op Mij, zegt Jezus.
In de avonddienst preekte ds. A.D.L. Terlouw uit Romeinen 8, vers 28-30. Gekend, bestemd, geroepen, gerechtvaardigd 
en verheerlijkt. God kent (vul je eigen naam in) u/jou. Ons leven is door God bestemd. Wij mensen kunnen ook zelf 
beslissingen nemen. Dat moet elkaar in evenwicht houden. God laat het niet aan ons over HIJ wil met ons tot ZIJN 
bestemming komen. U wordt geroepen, zo ook vanavond,als de bijbel opengaat. God maakt je leven recht, door Christus’ 
sterven aan het kruis. Het gaat naar ZIJN grote toekomst: Bestemming bereikt.

VoorWoord:
n.a.v. 1 Samuel 8. Als Samuel oud wordt stelt hij zijn zonen aan als richters. Zij bewandelen een heel andere weg, net 
zoals de zonen van Eli. Je mag het recht niet buigen, staat in de wet, de Thora. Er gaat veel goed in Nederland maar lang 
niet altijd. Moeten we het wel over corruptie hebben? De oudsten (vertegenwoordigde zij het volk?) vragen om een 
koning, net als de andere volken. God zegt tegen Samuel: ze verwerpen MIJ, niet u. Israël is door God uitverkoren. Ze 
kregen de vijanden /ellende over zich heen omdat zij God verworpen hadden, het lag niet aan het feit dat ze geen koning 
hadden. Zien wij hier een plaatje van onszelf? Zijn wij onderscheiden van de mensen om ons heen? Waar verwachten wij 
het van? Ons geld, gezin, baan? Beseffen wij dat als we ons op God richten wij gezegend zijn? Gij geheel anders. Mag IK
uw Koning zijn? vraagt HIJ vandaag aan ons.

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. 

Positief bericht over Mees van der Zwan.
In de zondagsbrief van 1 augustus jl. maakten we melding van de zorgen om het gezichtsvermogen van Mees, mede door 
een gestegen oogdruk. 
Afgelopen maandag heeft er in het ziekenhuis weer een controle plaats gevonden. De andere oogdruppels hebben een 
positief resultaat opgeleverd, de oogdruk is afgenomen waardoor een operatie voorlopig niet nodig is. Een hele opluchting
voor Mees en zijn ouders, Wendy en Peter.

Overleden.
Zondag 22 augustus, vroeg in de ochtend, is overleden de heer Jan Kroes. De heer Kroes was de dag ervoor 81 jaar ge-
worden. Bij leven was hij bij velen bekend als veilingmeester. Hij woonde de laatste ca. 3,5 jaar in de Meerpaal in Vlaar-
dingen. De condoleances en uitvaart hebben afgelopen donderdag in besloten kring plaats gevonden.

Giften.
Ds. Van Belzen ontving voor de wijkkas van N.N. € 20 en van N.N. € 20 en voor de kerk van N.N. € 20.
Ouderling Arjen van Klink ontving voor de wijkkas van fam. De  B. € 20, van fam. V.d. V. € 20 en van mevr. S. € 20  en 
voor de diaconie  € 20 van fam. Van N.  
Allen Hartelijk dank.
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Bloemengroet.
Afgelopen zondag, 22 augustus, werden de bloemen als groet en gelukwens van ons allen gebracht naar het echtpaar 
Goudswaard-Langbroek en naar het echtpaar Van Rijn-Boekestijn

Diaconiecollecte
Vandaag is de eerste diaconiecollecte bestemd voor de Algemene Middelen. De tweede diaconiecollecte is voor een 
project van P1027 in Slowakije, hart voor Roma. Overal in Europa wonen Roma. Velen kijken op hen neer. De relatief 
kleine kerk in Slowakije wil er voor deze kwetsbare mensen zijn en hen helpen een menswaardig bestaan op te bouwen. 
Om de kerk hierin te ondersteunen, hebben we een fonds opgezet. Hiermee worden lokale gemeenten in staat gesteld om 
de Roma-bevolking te helpen in hun dagelijkse levensonderhoud. In Felsővály is een gebouw aangekocht om een plek te 
hebben waar Roma elkaar kunnen ontmoeten. Dit Roma-centrum moet gerenoveerd en ingericht worden. Er zijn plannen 
om er een dagopvang voor de zeer kwetsbare tienermoeders te starten en hen zo een veilige omgeving te bieden. Zsuzska 
Tóth is namens de kerk coördinator van de Roma-missie in Slowakije: “Als schoolmeisje had ik een afkeer van de Roma. 
Ze pestten me en één keer ben ik door drie Romameisjes uit de bus gegooid. Ik was bang voor hen. Pas toen ik een 
Romavrouw ontmoette die voor Hongaren bad, veranderde mijn kijk op de Roma radicaal. Ik had namelijk nog nooit een 
Hongaar voor de Roma horen bidden. Dus toen ik deze vrouw voor míjn volk hoorde bidden, was ik beschaamd. Gods 
Woord geeft ons de opdracht om elkaar lief te hebben en voor elkaar te bidden.” Geef gul tijdens de collecte of maak een 
bedrag over op NL29 INGB 0000 0280 16 ten name van Project 10 27, onder vermelding van SK.1.100 – Slowakije – 
Hart voor Roma. Hartelijk dank!

Dankbetuiging.
Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling, die wij als familie ontvingen na het overlijden 
van  ANNIE.
De grote hoeveelheid kaarten met  lieve berichten en fijne gesprekken hebben ons heel veel goed gedaan.
Gerard Boelaars, de kinderen en kleinkinderen.

Koffie drinken na de kerk:
Een hoosbui zorgde ervoor dat zondagmorgen (22 augustus) velen even wilde wachten tot de hevige regen over was. 
Omdat de meeste kerkgangers op hun plaats bleven zitten konden we koffie uitdelen. ( de bekende 1½ meter afstand) Wat 
een voordeel, voor het eerst sinds coronatijd koffie drinken in de kerk. Er werden heel wat nieuwtjes uitgewisseld en naar 
elkaar geïnformeerd. De preek nabesproken. Het was ouderwets gezellig. Laten we hopen en bidden dat koffiedrinken na 
de dienst in de nabije toekomst weer mogelijk zal zijn. 

Bijwonen kerkdiensten 4:
Graag van tevoren opgeven bij de scriba, bij voorkeur uiterlijk vrijdagavond.  Komt u zaterdag tot besef dat u toch naar 
de kerk wilt gaan om het Woord te horen verkondigen? Om te bidden en lofliederen te zingen? Geen probleem. Wel bij 
binnenkomst even melden bij Arie Herbert of Henk van der Heijden, dit in verband met de wettelijke verplichting. We 
kijken naar u uit. Welkom. Gelukkig zien we het aantal kerkgangers na corona steeds toenemen, ook in de 
avonddiensten.

sing-in
Beste gemeente,
Zondag 19 september hopen we na de dienst sinds lange tijd weer een sing-in met elkaar te beleven. In de afgelopen tijd 
zijn er veel nieuwe nummers bijgekomen, maar wellicht dat u meer van de wat meer bekendere liederen houdt. Daarom 
staat er zondagochtend en -avond van 29 augustus en 5 september een doos en papiertjes klaar om daarop een liedje op te 
schrijven die u graag zou willen zingen. En wie weet zingen we dat mooie nummer wel de 19e.
Benieuwd naar jullie reacties!
Sera 

De Schans
In  juli werd € 37,00 aan donaties ontvangen.

Wijkkascollecte.
Graag maken we u alvast attent op de wijkkascollecte die volgende week zal worden gehouden. 

Collecten Zondag 22 augustus
Diaconie, Kameroen: € 166,85 
Kerk:                          € 190,35 
Kerk, uitgang             € 167,65 



Diensten Zondag 5 september
10.00: ds. L. den Breejen uit Delft           
19.00:  ds. G. van Velzen uit de Lier

Orde van dienst voor zondagmorgen 29 augustus
Voorganger is ds.  Tadema uit Nijkerk en organist is Simon Harinck.
Gezang 285 vers 1, 2 en 3
Psalm 143 vers 2
Psalm 143 vers 8 en 9
Psalm 19 vers 6
Psalm 68 vers 13
Gezang 443 (geheel)
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Galaten 2 vers 15-21
 
Orde van dienst voor zondagavond 29 augustus
Voorganger is ds. Verweij uit ’s-Gravenzande en organist is Cor Maat.
Psalm 62 vers 1 en 4
Psalm 71 vers 1 en 2
Gezang 453
Psalm 18 vers 1 en 14
Gezang 494 vers 1 en 5
Gezang 523
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: 1 Samuël 24 vers 1-8; Psalm 18 vers 1-7 en vers 29-34

QR- code voor de collecten van zondag 29 augustus


