
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 12 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. C. Rentiers uit Amersfoort  voor te gaan. De avonddienst zal DV worden geleid door ds. J. 

Slingerland uit Klundert. 
De kerkenraad van wijkgemeente Groote Kerk wenst u gezegende diensten. 
De diensten worden live via YouTube uitgezonden op: https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis 

 

Zieken. 
De heer Han Kalkman mocht het Marnixcentrum verlaten en is weer thuis. 
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.  
 

Bloemengroet. 
Afgelopen zondag, 5 september, werden de bloemen als groet en gelukwens van ons allen gebracht naar het echtpaar R. 

Brandon-Talens en het echtpaar H.A. Breevaart-Vermeij  
 

Giften. 
Roel Touw ontving van mevr. V. € 10 voor de bloemen en € 5 voor de wijkkas. Bezoekbroeder Cor Grinwis ontving van 

mevr. W. € 50 bestemd voor de kerk. 
Hartelijk dank. 
 

Kerkbusje 
Bezoekbroeder Cor Grinwis leegde bij mevr. W. het kerkbusje, de inhoud van € 143 is bestemd voor de kerk.  
Hartelijk dank. 
 

Diaconiecollecte 
De 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! 
 

Bijwonen kerkdiensten 6: 
Graag van tevoren opgeven bij de scriba, bij voorkeur uiterlijk vrijdagavond.  Komt u zaterdag of zondagmorgen vroeg 

tot het besef dat u toch naar de kerk wilt gaan? Om te luisteren naar het Woord, te bidden en te zingen? Wel bij 

binnenkomst even melden bij Arie Herbert of Henk van der Heijden, dit in verband met de wettelijke verplichting. 

Welkom, we zien u graag komen.  
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https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis


Startzondag DV 19 september 
Zondag 19 september is de start van het winterwerk in onze wijkgemeente Groote Kerk. Er wordt een Sing-in 

georganiseerd na de kerkdienst. Ook is er de mogelijkheid om op aangepaste wijze  koffie/thee/fris te drinken. We 

rekenen als kerkenraad op uw medewerking daarbij. We zien uit naar een gezellige ontmoeting 
 

Collecten Zondag 5 september 
Diaconie, Kliederkerk:  € 115,95 

Kerk:                             € 138,80 

Wijkkas                         € 126,40 
 

Diensten Zondag 19 september 
10.00: ds. W. Quak uit Rockanje      
19.00: ds.P.J. Stam uit Katwijk 
Kinderoppas: Wendy vd Zwan en Rianne Boogaard. bijbelverhaal: In het begin  
 

 

Orde van dienst voor zondagmorgen 12 september 
Voorganger is ds. Rentier uit Amersfoort en organist is Jaap Kroonenburg. 
Psalm 96 vers 1 en 2 
Psalm 96 vers 6 en 8 
Gezang 497 
Gezang 73 vers 1 en 2 
Gezang 323 
Psalm 33 vers 4 
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3 
Schriftlezing: Efeze 4 vers 1-16 
 

Orde van dienst voor zondagavond 5 september 
Voorganger is ds. J. Slingerland uit Klundert en organist is Jaap Kroonenburg. 
Psalm 89 vers 1 en 7 
Gezang 514 vers 1 
Psalm 68 vers 8 
Gezang 273 
Gezang 455 vers 1 
Psalm 134a 
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3 
Schriftlezing: 2 Korinthe 3 vers 1-6 
  
 

 

QR- code voor de collecten van zondag 12 september 
 

  
 

  
 

 


