
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 5 september
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. L. den Breejen uit Delft voor te gaan. De avonddienst zal DV worden geleid door ds. G. van Velzen 
uit de Lier.
De kerkenraad van wijkgemeente Groote Kerk wenst u gezegende diensten.
De diensten worden live via YouTube uitgezonden op: https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis

VoorWoord:
1 Sam 9: 1 – 10: 8. 1.Gods voorzienigheid. Saul is zijn ezels kwijt en gaat die zoeken. Ook wij zijn weleens iets kwijt.  
Voorzienigheid betekent God voorziet/zorgt voor jou. Juist in alledaagse dingen werkt God. Saul zoekt de ezels maar 
wordt tot koning gezalfd. 2. Gods materiaalkeuze. Saul komt uit de kleinste stam. Samuel zegt wat er in Sauls hart leeft. 
Ook in onze kerk zoeken wij taken om te doen. Werkt dat verlangen ook in u/jou om iets te doen in de kerk? De Geest van
de Heere zal over je komen. 3. Gods goede zorg. Ze hebben MIJ verworpen. ZIJN voorzienigheid laat zich niet stoppen. 
In Jezus heeft God voorzien in alles wat je nodig hebt. Jezus is altijd bij ons, vaardig door de Heilige Geest. Ook bij de 
laatste overstap in ons leven heeft God voorzien in Christus.
Een gezegende zondag gewenst.

NaSchrift: 
Op 29 augustus in de ochtenddienst preekte ds. J Tadema uit Galaten 2. In deze postmoderne wereld staat het ik centraal 
maar wij zijn geschapen om God lief te hebben. 
Als Paulus door God wordt stilgezet op weg naar Damascus staat niet meer zijn eigen handelen centraal maar komt hij in 
dienst van Christus. Paulus zocht God niet maar God zocht hem. De Here zoekt ook u en jou. Niet meer het ik centraal 
maar Christus. Kent u/jij die liefdesband met Christus? Wees tot zegen voor de mensen om je heen. 
In de avonddienst preekte ds. A Verweij uit 1Samuel 24 en Psalm 18. Thema: de Here is mijn Rots. Vers 3 is een explosie 
van geloof. 7x God, HIJ betekent alles voor David. Mijn rots, mijn vesting. David leert God kennen en op HEM 
vertrouwen. Omdat Christus Zich gaf aan het kruis zijn wij gered. Waar staan wij? In deze kerk spreekt God tot ons, 
stapje voor stapje, om naar ZIJN wil te handelen. Daar raakt HIJ ons aan. Op weg naar een land van louter Licht, ZIJN 
eeuwig Koninkrijk. 

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, 29 augustus, werden de bloemen als groet en gelukwens van ons allen gebracht naar het echtpaar Van 
Erp-Van Capellen en het echtpaar Van Eijsden-Prins,

Giften.
Roel Touw ontving van mevr. S. € 10 voor de bloemen en € 10 voor de wijkkas. Hartelijk dank.

Diaconiecollecte
Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in
Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om samen op een 
creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en samen vieren zijn de 
hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen 
kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt Kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien. 
‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop’. Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of 
maak uw bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair werk september.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis
mailto:jeugdGKMaassluis@gmail.comZ
mailto:jeugdGKMaassluis@gmail.com
mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl
mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl
mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl
mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl
mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl
mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl
mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl
mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl
mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl
mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl
mailto:scribaGKMaassluis@gmail.com


Bijwonen kerkdiensten 5:
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, we zien u graag komen. Zondagavond hoorde u dat we stapje voor stapje tot God kunnen 
naderen elk zondag weer.

Startzondag DV 19 september
Zondag 19 september is de start van het winterwerk in onze wijkgemeente Groote Kerk. Er zal in ieder geval een Sing-in 
gehouden worden na de kerkdienst. Liederen die u wilt zingen kunt u opgeven, zie het schrijven van Sera. Kunt u er 
alvast rekening mee houden met koffiedrinkers thuis na de kerk. Door corona is het nog niet zeker of we koffie/thee/fris 
drinken na het zingen. Met bijeenkomsten zoals de Bijbelkringen wachten we nog even de overheidsbesluiten af. De 
catechisanten van vorig jaar krijgen via de app hun uitnodiging voor de eerste samenkomst.

Kerkelijke inzegening huwelijk, vrijdag 10 september.
In de zondagsbrief van 22 augustus jl. maakten we reeds melding van het feit dat Julia en Christon Voois op DV. 10 sep-
tember a.s. alsnog Gods Zegen over hun eerder afgesloten huwelijk willen vragen. A.s. vrijdag is het dus zo ver. 
Voor degenen die deze dienst, die om 14.00 uur in de Groote Kerk begint, willen bijwonen het verzoek zich aan te mel-
den bij de scriba. 
Wellicht wilt u na de dienst Julia en Christon Gods Zegen toewensen en een kopje koffie drinken.
Omdat daar wat lekkers bij wordt geserveerd wordt u verzocht aan te geven of u daarvan gebruik wilt maken zodat reke-
ning kan worden gehouden met het aantal gasten. Uiteraard van harte welkom ! Graag opgeven via het scriba mailadres 
uiterlijk dinsdag 7 september.

Orgelpijpen 
In augustus brachten de orgelpijpen € 15,95 op. Van NN ontvingen wij een gift van € 100 en orgelbezoek bracht € 60 op. 
Heel hartelijk dank voor deze giften ten behoeve van het onderhoud van ons orgel.
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. 
Orgelcommissie Groote Kerk Maassluis.
De serie orgelconcerten gaat op 11 september door met het verzoekprogramma gespeeld door Jaap Zwart. Op 25 
september hoop ik de Hommage aan Feike Asma te spelen en 9 oktober besluiten wij voorlopig met een speciaal concert. 
Eeuwe en Sybolt de Jong spelen cantatedelen van Bach, bewerkt voor vierhandig orgel met pedaal door Sybolt.
Informatie vindt u op www.garrelsorgelmaassluis.nl
een hartelijke groet,
Jaap Kroonenburg.

Wijkkascollecte.
Vandaag, zondag 5 sepember, is de uitgangscollecte voor de wijkkas.  De Kerkenraad beveelt deze collecte van harte in 
uw belangstelling aan. Voor de mensen die vandaag niet in de kerk kunnen zijn of de mensen die hun bijdrage liever per 
bank overmaken geven wij hierbij, wellicht ten overvloede, nog even het rekeningnummer van de wijkkas: NL91 INGB 
0001 8504 03 t.n.v. Wijkkas Wijkgemeente Grote Kerk. Bij voorbaat dank!

Beste gemeenteleden,
In de afgelopen tijd is misschien opgevallen dat ik (Anne den Broeder) steeds minder vaak in de kerk kwam. Al mijn hele
leven ga ik naar de Groote Kerk van Maassluis, daarom vind ik het heel gek en een beetje een verdrietig gevoel dat ik er 
niet meer vaak ben. Maar ik kan wel vertellen dat de reden van mijn vertrek een leuke reden is! Ik woon namelijk sinds 
ruim een half jaar in Bergschenhoek, en zal op 10 september met Wouter gaan trouwen. Er zal ook een kerkdienst zijn in 
de Prinsenkerk te Rotterdam. Dit is ook de kerk waar wij samen een plek gevonden hebben en voortaan naartoe zullen 
gaan. 
Voor de mensen die het leuk vinden om bij onze huwelijksdienst aanwezig te zijn, hierbij de gegevens:
De kerkdienst start om 14:30 uur op vrijdag 10 september. Het adres is: Schepenstraat 69, 3039 NC, Rotterdam. Parkeren 
in de wijk is mogelijk, het is hier wel vaak druk.
Ik vind het jammer dat ik in coronatijd weg ben gegaan, waardoor ik veel mensen niet meer heb gezien. Maar ik zal zeker 
nog eens met mijn ouders mee komen naar de Groote Kerk!
Via deze weg een hartelijke groet aan iedereen!  Anne den Broeder

Huwelijksjubilea en verjaardagen 80 jaar en ouder september 2021
 Huwelijksjubilea:
  7 september: 45 jaar                       de heer en mevrouw A. Labee-Verwijs
10 september: 50 jaar                       de heer en mevrouw J.P. Rook-Bonte

http://www.garrelsorgelmaassluis.nl/


                                              
Verjaardagen 80 jaar en ouder:
1 september                                      mevrouw M. Rijpsma
4 september                                      mevrouw L. Valstar-van de Meeberg
8 september                                      mevrouw A.G. Baggerman-Benard
18 september                                    de heer J. de Knegt
21 september                                    mevrouw A. van Zanten-van der Stelt
21 september                                    mevrouw G. van den Bos-van Leeuwen
22 september                                    de heer P. Lens
24 september                                    de heer W. Storm
24 september                                    de heer P. Verduyn
25 september                                    mevrouw H.E. Blijde-van der Struif
27 september                                    de heer A. de Zoete
Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.
De adressen kunt u vinden in de Kerkwijzers en/of het ledenboek.

Collecten Zondag 29 augustus
Diaconie, plaatselijke ondersteuning: € 122,50
Kerk:                                                   € 151,67
Diaconie, P1027, Hart voor Roma:    € 128,85

Diensten Zondag 12 september
10.00: ds. C. Rentiers uit Amersfoort       
19.00: ds. J. Slingerland uit Klundert
diaconiecollecte: P1027, hart voor Roma

Orde van dienst voor zondagmorgen 5 september
Voorganger is ds. den Breejen uit Delft en organist is Jaap Kroonenburg.
Gezang 238 vers 1 en 4
Psalm 84 vers 1 en 4
Psalm 32 vers 1
Psalm 67 vers 1 en 2
Gezang 277 vers 1 en 2
Gezang 439 vers 1, 2 en 4
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Markus 8 vers 27 - Markus 9 vers 1

Orde van dienst voor zondagavond 5 september
Voorganger is ds. van Velzen uit de Lier en organist is Jaap Kroonenburg.
Psalm 63 vers 1
Psalm 63 vers 2
Gezang 432
Gezang 470 vers 1 en 2
Gezang 470 vers 3 en 4
Psalm 73 vers 9 en 10
Gezang 356
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezingen: Genesis 22 vers 1-12 en Mattheüs 22 vers 35-40
 
HOOP
Genesis 9 vers 8 tot 17
8Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: 9‘Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, 10en met alle
levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde.  11

Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er
een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. 12En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van
het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: 13ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn
van het  verbond tussen mij en de aarde. 14Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog
zichtbaar wordt, 15zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot
een  vloed  die  alles  en  iedereen  vernietigt. 16Als  ik  de  boog  in  de  wolken  zie  verschijnen,  zal  ik  denken  aan  het
eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. 17 Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is het teken van het verbond
dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.’



Tijdens de wereldwijde pandemie hebben we allemaal te maken gehad met teleurstelling, ziekte, gemis of misschien wel
erger overlijden van een dierbare. De jeugd kon niet naar school en moest saaie online lessen volgen, onthaasten door
sport of spel was er niet bij, de kerk was deels gesloten, sociale contacten waren er nauwelijks, verjaardagen of andere
gedenkdagen konden niet gevierd worden terwijl dit zo belangrijk ik, zo belangrijk dat het zelfs als opdracht in de bijbel
staat; Nahum 1 vers 15 “Vier uw vierdagen”, kantoor was aan uit en moest je wel voor je werk van huis dan was dat aan
allemaal  extra  regels  gebonden.  Afstand houden,  handen wassen,  hoesten in  de  ellenboog.  We kunnen het  allemaal
dromen.  Het  leek  wel  alsof,  en  dat  gevoel  heb  ik  zelf  erg  gehad en  bekruipt  me nog wel  eens,  of  we  leefde  van
persconferentie naar persconferentie. Het enige leuke daaraan was vaak de doventolk. Wat hebben we moeten lachen om
het woord “Hamsteren”. Gelukkig zijn er nu wat versoepelingen en kunnen en we mogen hopen dat dat zo blijft. Die
HOOP, en ik schrijf bewust met hoofdletters, mogen we zeker hebben. Natuurlijk kan de situatie veranderen, natuurlijk
kunnen er nieuwe maatregelen komen maar we mogen blijven hopen, nee, me moeten blijven Hopen. God heeft ons een
belofte gedaan, God heeft met ons een verbond afgesloten. Maar Ik, ziet, Ik richt Mijn verbond op met u, en met uw zaad
na u………. . En het teken daarbij is: De Regenboog. De regenboog, ontstaat wanneer er licht gebroken wordt door
waterdruppels. Een spectrum aan kleuren wordt dan zichtbaar. Een teken dat dus te verklaren is maar ons daarmee niet
minder te laten geloven dat dat Gods bewijs is van Zijn verbond met ons.
Voor sommige van ons is Hoop, geloof op betere tijden, bijna niet voor te stellen. Zij begeven zich in een wereld waar ze
eigenlijk niet willen zij. Verslaaft, gekwetst en psychisch in de war. De Hoop, die als logo ook de regenboog heeft wil
deze mensen helpen. Helpen naar een nieuwe leven zonder verslaving, een leven met hoop op betere tijden, nu en straks.
Afgelopen jaren hebben wij ons als individu en als team, gesteund door u, ingezet voor De Hoop. Met uw ondersteuning
wordt hulp en hoop geboden aan cliënten van De Hoop. Financiële steun die zij zo nodig hebben om juist dat stuk extra
HOOP te  kunnen  bieden.  Helaas  is  door  de  omstandigheden  een  geweldige  terugloop  in  donaties  waarneembaar.
Evenementen konden geen of in aangepaste vorm doorgang vinden wat maakte dat sponsoren, soms ook gedwongen door
eigen financiële malaise, zich moesten terugtrekken. Dit jaar zal er door ons géén Rondje Nederland, de cash-cow van de
Cycle for Hope, verreden worden. Feit blijft echter dat er veel geld nodig is. Als team Interdam, maar ook andere teams,
hebben we besloten om ons toch sportief te blijven inzetten voor De Hoop. Niet 48 uur, van camping naar camping
Nederland rond, waarbij het aantal contactmomenten naar onze mening te veel risico’s met zich mee brengen, maar twee
lange wieler ritten. Één keer 150 kilometer, deze hebben we inmiddels verreden. De andere rit is nog iets extremere en is
er één van 200 kilometer. Deze rit zal plaatshebben op 18 september a.s. . We rijden van Dordrecht, de thuishaven van De
Hoop, naar Kamperland in Zeeland, om vervolgens de fiets om te draaien en weer terug te rijden. 
Met deze twee ritten hopen, en deze hoop is een vertrouwen, toch weer een respectabel bedrag te kunnen doneren aan De
Hoop. Voor de 150 kilometer challenge hebben we een bedrag van €20.000 op weten te halen en de teller  200 kilometer
challenge staat op €2.100 . Bij elkaar al een al een schitterend bedrag waarvoor we dankbaar zijn maar, om een indruk te
geven, vorig jaar hadden we rond deze periode al meer dan het dubbelen bij elkaar weten te verzamelen. 
Doneren kan zoals u van ons gewend bent via onze teamsite. Ga naar https://deelname.cycleforhope.nl/team/team-
interdam-2/doneren en klik op “Doneer”

Romeinen 8 vers 18
18Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal
worden geopenbaard

In vertrouwen dat betere tijden in verschiet liggen, doe ik een hartelijk beroep op uw vrijgevigheid en groet jullie allen
vriendelijk,
Edwin, en natuurlijk ook Marina, die ons altijd de nodige begeleiding en ondersteuning geeft.

QR- code voor de collecten van zondag 5 september
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