
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 26 september
Hartelijk welkom bij de diensten van deze zondag. We zingen uit de bundel “Weerklank” en uit de oude berijming. Beide 
bundels liggen bij de ingang.  Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.

Bij de diensten.
Vandaag zal het Heilig Avondmaal worden gevierd zowel in de ochtenddienst als in de avonddienst.
In de morgendienst zal DV voorgaan onze oud-wijkpredikant ds. J.F. Tanghé uit Sellingen en in de avonddienst ds.F.J. 
van Harten uit Scheveningen.
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. Als er meerderen uit één gezin zijn dan zullen er stoelen worden bijgeplaatst. 
Iedereen krijgt brood en wijn persoonlijk aangereikt in een schaaltje en een cupje. Gezegende dienst toegewenst.
De diensten worden live via YouTube uitgezonden op: https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis

Viering Heilig Avondmaal.
Zondag 19 september deed ds. Stam in de avonddienst een oproep om aan te gaan aan het Heilig Avondmaal aan de hand 
van Hooglied 2: 1-13. De bruid is ziek van liefde, ze mist haar bruidegom. Heimwee. Zo moet de gemeente uitzien naar 
Christus. HIJ laat zich door dat verdriet trekken. Geliefde sta op. Sta op en ga aan tafel. Kom naar MIJ allen die vermoeid
en belast zijn. Brood en wijn staan klaar. Jezus neemt de zondaars aan. Roepend, lokkend. Laat Zijn lijden en sterven 
vrucht voortbrengen. Dat lijden en sterven is ook voor u/jou gebeurd. Met brood en wijn wil HIJ ons sterken. Geloof dat  
evangelie en laat u daar een leven lang door troosten.

Terugblik Startzondag.
Ds. W Quak preekte uit Efeze 4: 1-16. Samen gemeente zijn voor een opbloeiend geestelijk leven. We zijn allemaal 
anders maar in verscheidenheid één. We moeten elkaar op de schouders in liefde dragen. God heeft de gemeente gegeven 
als een oase, want we behoren aan Christus toe. We moeten alles in Christus zien, geworteld in HEM. Gods nieuwe begin 
ligt in de kruisdood van Christus. Geen macht groter dan Jezus. Echte liefde houdt elkaar vast. Groeien naar Christus toe, 
zo gaat er wat van ons uit naar buiten. Een bemoedigend WOORD voor het begin van het winterwerk.
SING-IN: Na de kerkdienst was er een pauze waar iedereen die bleef zitten koffie/thee met lekkers kreeg aangereikt. 
Vanaf de beamer konden we meezingen met de door onszelf bij Sera aangedragen liederen. Sera en Inez en Erik 
Ammerlaan werden begeleid op de piano. Prachtige liederen waar zegenrijk meegezongen werd. Volgens velen voor 
herhaling vatbaar.

Gift.
Ontvangen door Cor Grinwis  van mw. G. € 15 voor de bloemengroet  waarvoor dank

Bloemengroet.
Afgelopen zondag, 19 september, werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar het  de heer 
Egbertsen  en naar het echtpaar Christon en Julia Voois 

Diaconiecollecte
De eerste diaconiecollecte is voor de Algemene Middelen. De tweede diaconiecollecte is bestemd voor het Bartiméus 
Fonds. Dit is de afgelopen anderhalf jaar het doel geweest van de Avondmaalscollecte. We hebben in deze periode 
gecollecteerd voor het Baby- en Peutercentrum wat in ontwikkeling was. Inmiddels is het centrum geopend. Baby’s en 
peuters zijn lastiger te onderzoeken en behandelen, maar juist voor hen is een vroege diagnose van belang. Voortaan 
horen ouders nu al binnen een dag wat er aan de hand is met de ogen van hun kind in plaats van dat ze soms jaren 
rondlopen in grote onzekerheid. Het Baby- en Peutercentrum is uniek in Nederland en jonge kinderen worden uit het hele 
land hier naartoe doorverwezen. De komende periode blijven we Bartiméus steunen in dit werk. Helpt u mee? Van harte 
aanbevolen!
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Gemeenteavond
Op dinsdagavond 28 september a.s. zal er een gemeenteavond worden gehouden, waarvoor alle gemeenteleden 
van de Protestantse Gemeente te Maassluis (PGM) zijn uitgenodigd. Op deze avond zult u over verschillen 
onderwerpen worden geïnformeerd, zoals onder andere de financiën van de gehele gemeente en de visie op de 
kerkgebouwen op lange(re) termijn, zoals vastgelegd in het beleidsplan. 
De avond begint om 20.00 uur en zal worden gehouden in de Immanuëlkerk; inloop met koffie/thee vanaf 
19.30 uur. U bent allen van harte welkom!
De agenda op deze avond is als volgt:

1. opening/welkom
2. bijdrage wijkgemeenten
3. informatie College van Diakenen
4. financiële stand van zaken van de PGM
5. PAUZE
6. visie gebouwen
7. rondvraag
8. sluiting

Namens Algemene Kerkenraad,
Piet Bouterse, scriba

Koffiedrinken:
Na de kerkdienst zal er gelegenheid zijn tot koffiedrinken om onze oud-predikant ds Tanghe en zijn vrouw te ontmoeten. 
Wilt u rekening houden met de gewijzigde corona-regels?
 
Catechisatie:
De catechisatie is weer begonnen. Deze wordt gehouden op maandagavond in de consistorie van de kerk van 19.00 tot 
20.00. We zijn gestart maar er kunnen er nog wel een paar bij natuurlijk. Kom eens kijken. We gebruiken methode 
"Follow ME next" van de HGJB, waar we brandende kwesties in onze Kerk mee gaan bespreken.
 
Belijdeniscatechisatie:
Op dit moment zijn er nog geen belijdeniscatechisanten maar dat komt misschien nog later in het jaar.
Bent u reeds op leeftijd en denkt u er over na om alsnog belijdenis te doen? Neem dan contact op met een van de 
ouderlingen.
 
Zingen:
We gaan naast Weerklank ook weer een enkele psalm uit de Oude Berijming zingen, zoals we voor corona deden, boekjes
liggen bij de ingang.

Versoepeling Coronamaatreglen.
Zoals u ongetwijfeld uit de media hebt vernomen worden per 25 september nieuwe versoepelingen doorgevoerd. Voor de 
kerkdiensten geldt dat de verplichte 1,5 meter maatregel komt te vervallen. Maar het advies blijft wel: zorg voor gepaste 
afstand en houd rekening met de gevoelens van andere gemeenteleden. De kerk is immers ruim genoeg.
 Ook enkele andere maatregelen vervallen: registratieplicht en gezondheidscheck. Dat betekend dat u zich niet meer hoeft 
aan te melden, maar wel blijven de basisregels onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is:
Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten.
De basisregel "verplicht 1,5 meter afstand houden" verandert in een dringend advies om gepaste afstand te houden. Het 
blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen (zie 
www.rijksoverheid.nl/corona).
Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de 
kerkdienst. Na de kerkdienst kunnen we koffie drinken en dat blijft zoals we dat al deden, zittend in de kerk.  Ook bij het 
verlaten van de kerk houden we 'gepaste afstand' tot elkaar.
 



Collecten Zondag 19 september
Diaconie, Wenzi:  € 147,35 
Kerk:                    € 151,30 
Kerk, uitgang:      € 146,40 

Diensten Zondag 3 oktober
10.00: ds. 
19.00: ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer
Kinderoppas: Emma Groenendijk. bijbelverhaal: De toren van Babel  

Orde van dienst voor de morgendienst op zondag 26 september. 
In deze dienst zal het Heilig Avondmaal worden bediend. Voorganger is ds. Tanghé uit Sellingen.  De liederen worden 
gezongen uit de bundel Weerklank en organist is Cor Maat. 
Psalm 84 vers 1 en 2
Psalm 42 vers 1, 3 en 7
Psalm 119 vers 28
Gezang 489 vers 1 en 2
Gezang 364
Gezang 328
Gezang 476 vers 3 en 6
Gezang 356
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Hebreeën 6 vers 13-20

Orde van dienst voor zondagavond 26 september a.s.
In deze dienst zal er voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal plaatsvinden. De voorganger is ds. van Harten uit 
Scheveningen.
 De liederen worden gezongen uit de bundel Weerklank en organist is Simon Harinck.
Gezang 277 vers 1 en 2
Psalm 92 vers 7 en 8
Gezang 336
Psalm 103 vers 1
Psalm 111 vers 2 en 5
Gezang 326 vers 1 en 6
Psalm 108 vers 1
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Psalm 111 en Psalm 112
 
 
QR- code voor de collecten van zondag 26 september


