
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 19 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. W. Quak uit Rockanje voor te gaan. Deze dienst is de start van het winterwerk in onze 
wijkgemeente Groote Kerk. Er wordt een sing-in georganiseerd na de kerkdienst. Liederen zijn door u/jullie zelf 
opgegeven bij Sera. 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
De avonddienst zal DV worden geleid door ds. P.J. Stam uit Katwijk. In deze dienst zal voorbereiding op het Heilig 
Avondmaal worden gehouden.
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. 
In de ochtenddienst preekte ds C Rentier uit Efeze 4: 1-16. God zelf zoekt de mensen, ook vandaag. We zijn door HEM 
geroepen. We zijn als gemeente verbonden in Christus. Beijver de de eenheid, hoe verschillend we ook zijn. De Here 
Jezus maakt zichzelf bekend als je over HEM vertelt.  We hebben de stem van Jezus (als Herder) nodig om bij elkaar te 
blijven. De kern is luisteren naar ZIJN woorden. De kerk leeft uit de Hoop. We mogen misschien verschillend zijn, we 
zijn van de Here. We denken vaak te klein van God. ZIJN kerk kan nooit verloren gaan. Als je hoop hebt kun je geven. 
HIJ geeft om te dienen tot opbouw.

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, 12 september, werden de bloemen als groet en gelukwens van ons allen gebracht naar het echtpaar A. 
Labee-Verwijs en naar het echtpaar J.P. Rook-Bonte, 

Diaconiecollecte
De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor Stichting Wenzi. Zij zetten zich in voor beter onderwijs in Kenia. Onderwijs
geeft kinderen de kans om weg te komen uit de sloppenwijken. Ze zien de school als veilige haven. Klassen van rond de 
honderd kinderen zijn geen uitzondering meer. Naast een tekort aan gediplomeerde leerkrachten is er ook een tekort aan 
lokalen en materialen. Kinderen krijgen met honderden tegelijk les onder een boom. Met uw hulp kunnen wij meubilair, 
materiaal, betere huisvesting , maar vooral gediplomeerde leerkrachten en vervolgonderwijs voor de armsten in Kenia 
realiseren! Zie ook   www.wenzi.nl   en de kerkwijzer. Van harte aanbevolen.

Censura morum:
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal zal er op 21september van 19.00 tot 19.30 Censura morum gehouden
worden in de consistorie van de kerk. 

Viering Heilig Avondmaal.
DV zondag 26 september zal er Heilig Avondmaal worden gevierd in de ochtenddienst. Wie ’s morgens verhinderd is kan,
bij de aanmelding bij de scriba, aangeven dat hij/zij gebruik wil(len) maken van mogelijkheid om in de avonddienst het 
Heilig Avondmaal te vieren. 
Deze keer zullen we wel aan tafel gaan maar de stoelen staan 2 aan 2 geschikt met 1 stoelruimte ertussen. Als u alleen 
aangaat heeft u 2 stoelen ter beschikking. Iedereen krijgt brood en wijn persoonlijk aangereikt in een cupje en schaaltje. 
Gezegende dienst toegewenst.
DV 19 september zal er in de avonddienst voorbereiding Heilig Avondmaal zijn. Gezegende voorbereiding toegewenst.
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25 september: Hommage aan Feike Asma
De vroegere organist van onze Groote Kerk en tevens één van Nederlands bekendste organisten, Feike Asma (1912-
1984), wordt op zaterdag 25 september in Maassluis geëerd met een concert door Jaap Kroonenburg. Jaap Kroonenburg 
heeft Feike Asma van dichtbij meegemaakt en is hem in 1984 opgevolgd als de vaste bespeler van het beroemde Garrels-
orgel. Zijn concertprogramma is geheel in de stijl van Asma. Naast liedbewerkingen van Asma zelf, speelt Jaap 
Kroonenburg ook werken die Asma veel heeft gespeeld tijdens zijn vele concerten door Nederland, zoals de Toccata van 
Dubois, het Cantabile van César Franck, een sonate van Mendelssohn en enkele werken van Bach en Pachelbel.
Aanvang: 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Kaarten à € 10,00 p.p. verkrijgbaar aan de deur (tot 18 jaar gratis). 
Als concertorganisator heeft Stichting Garrels-orgel Maassluis te maken met de nieuwe coronamaatregelen. Een 
coronapas (vaccinatiebewijs, negatief testbewijs of herstelbewijs) is daarom noodzakelijk om het concert te bezoeken. Het
goede nieuws is dat de anderhalve meter dan niet geldt en er na het concert dus ook weer ruimte is voor ontmoeting. Lees 
op https://coronacheck.nl/ hoe de coronapas werkt. U krijgt een QR-code via de CoronaCheck-app op uw telefoon, of 
door op https://coronacheck.nl/ een papieren bewijs uit te printen.  

De Schans
In  augustus werd € 62,00 aan donaties ontvangen.
De opbrengst aan oud papier was in april € 418,40 en in mei € 352,20

De nieuwe app ‘PKN Maassluis’ voor op uw mobiel of tablet
Afgelopen week is de nieuwe app van de Protestantse Gemeente Maassluis gelanceerd. Ook u kunt daar gebruik van 
maken. Door deze app te installeren krijgt u een nieuw icoontje op uw telefoon of tablet speciaal voor PKN Maassluis. In 
deze app is het mogelijk lief en leed met elkaar te delen en nieuwsberichten te ontvangen. En er is een namenlijst van 
gemeenteleden waar u ook uw eigen foto aan toe kunt voegen.
U kunt deze app installeren door in de app store van uw telefoon of tablet te zoeken op ‘PKN Maassluis’. Weet u niet 
hoe? Ds. Brouwer heeft een instructiefilmpje op het YouTube-kanaal van de kerk geplaatst, waar het stap voor stap voor u
wordt uitgelegd.

Bijwonen kerkdiensten 7:
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. 

Collecten Zondag 12 september
Diaconie, P1027: € 129,15 
Kerk:                    € 151,95 
Kerk, uitgang       € 128,50 

Diensten Zondag 26 september
10.00: ds. J.F. Tanghé, Sellingen. Viering Heilig Avondmaal
19.00: ds.F.J. van Harten, Scheveningen. Viering Heilig Avondmaal (indien gewenst)
Diaconiecollecten: rondgang: alg. middelen, HA: Bartiméus Fonds.
Kinderoppas:  Julia Voois,  bijbelverhaal: Adam en Eva ongehoorzaam  

Orde van dienst voor zondagmorgen 19 september (startdienst). 
Gastpredikant is ds. Quak uit Rockanje. Er wordt één Psalm uit de Oude Berijming gezongen; overige liederen uit de 
bundel Weerklank.
Psalm 122 vers 1                                             Oude Berijming
Gezang 242
Gezang 192 vers 1
Psalm 119 vers 64
Gezang 239
Gezang 54 vers 1, 5 en 7
Gezang 230 vers 1, 2 en 5
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing: Efeze 4 vers 1-16



Orde van dienst voor zondagavond 19 september.
In deze dienst zal voorbereiding op het Heilig Avondmaal worden gehouden. Voorganger is ds. Stam uit Katwijk en 
organist is Jaap Kroonenburg.
 Gezang 112 vers 1 en 2
Psalm 81 vers 1 en 8
Gezang 326 vers 2 en 3
Gezang 454 vers 1
Gezang 454 vers 5
Psalm 36 vers 2
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Hooglied 2 vers 1-13

QR- code voor de collecten van zondag 19 september


