
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 3 oktober
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.
Vanmorgen hoopt ds. M. vd Berg uit Groot Ammers voor te gaan. De avonddienst zal DV worden geleid door ds. C.H. 
Wesdorp uit Zoetermeer.
De kerkenraad van wijkgemeente Groote Kerk wenst u gezegende diensten.
De diensten worden live via YouTube uitgezonden op: https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis

Terugblik Viering Heilig Avondmaal.
In de ochtenddienst preekte ds. Tanghé over Hebreeën 6: 13-20. Avondmaal vieren is een opdracht die Christus zelf ons 
gegeven heeft. De hoop als anker. Onzekerheden geven onrustig vaarwater. Gods Woord als kompas en heb je het anker 
van de hoop bij je? Hoop is in de bijbel een zekerheid. Ons anker moet gehecht zijn in Christus. Hoop voor dit leven en 
na dit leven. Christus is als Voorganger ons voorgegaan naar de hemel, het eeuwige leven. Avondmaal vieren is het anker 
van de hoop uitgooien in Christus.
In de avonddienst nogmaals een viering van het Heilig Avondmaal en preekte ds. van Harten over Psalm 111 en 112. 
Lofpsalmen, dankliederen aan God. Woorden die diep uit het hart naar voren komen. Wat in Psalm 111 over God gaat, 
gaat in Psalm 112 over de gelovige die God wil volgen in zijn leven. Ps. 111 over de trouw van God en Ps. 112 over hoe 
je trouw kunt zijn. Trouw en betrouwbaar zijn.
We kijken terug op gezegende vieringen. De diakenen hadden alles goed voorbereid, waarvoor dank. Heeft u gezien dat er
nieuwe kleden voor de avondmaalstafels gemaakt waren?
 
Onze zieken:
Op 7 mei is Lidewij Valstar opgenomen in het Marnixcentrum en omdat dat een revalidatiecentrum is mag een cliënt daar 
maar 5 maanden verblijven. Helaas voor Lidewij zijn deze maanden voorbij en omdat er nog geen plaats is in Maassluis 
moet zij op 13 oktober in afwachting op plaatsing in Maassluis tijdelijk naar Hoogvliet verhuizen. Zodra de plaatsing 
definitief is zal haar nieuwe adres bekend gemaakt worden. 
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. 

Giften.
Ontvangen door Cor Grinwis van NN € 10  voor de Wijkkas en van NN € 20 voor de Kerk waarvoor dank.

Bloemengroet.
Afgelopen zondag, 26 september, werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar mevr. Van 
Eijsden-Prins en naar  mevr. Van Leeuwen.

Bloemendienst
De medewerkers van de bloemendienst hebben het derde kwartaal wekelijks weer 2 boeketten als bloemengroet bezorgd 
bij gemeenteleden van de Groote Kerk.                                                      
In  de bloemenpot bij de uitgang is het mooie bedrag van € 100,10 gedoneerd. 
Een aantal giften is nog niet eerder verantwoord in de zondagsbrief: 18 juli € 5 mw. van de P. ; 25 juli € 5 echtpaar K; 15 
augustus € 20  N.N. ; 19 september €10 N.N.; 26 september € 15 mw G                                                                                 
Hartelijk dank voor alle donaties!!    
Vriendelijke groet 
Miep Terlouw.                                                                              

Diaconiecollecte
De eerste diaconiecollecte is vandaag voor plaatselijke ondersteuning. De tweede diaconiecollecte is voor Kerk en Israël. 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom is het nodig om ons te 
bezinnen op de Joodse wortels van het christelijke geloof, lessen te trekken uit de joods-christelijke dialoog en 
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antisemitisme te bestrijden. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen 
de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in 
opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor vluchtelingen 
in Israël. Zie voor meer informatie de Kerkwijzer. Van harte aanbevolen. 

Gemeenteavond
De kerkenraad is voornemens een gemeenteavond eind oktober/begin november te houden zodra de Schans 
weer open is na een verbouwing aan de ventilatie.

Afscheid kerkenraadsleden
In de ochtenddienst van 3 oktober nemen we afscheid van onze oud-voorzitter Adam Hoogendijk en 
kerkrentmeester Piet Vroon omdat we dit in januari door corona niet konden doen. Ook nemen we dan afscheid 
van onze diaken Peter van der Zwan. Zij zullen na de zegen worden toegesproken door onze huidige voorzitter 
Evert Vruggink en we zullen hen Psalm 134 toezingen.

Daarna is er voor de 3e zondag op rij koffiedrinken. Wilt u rekening houden met de gewijzigde corona-regels, 
net zoals vorige week zondag?

Orgelpijpen
Over september kan ik een mooie opbrengst voor ons orgelfonds vermelden. De orgelpijpen brachten € 38,35 
op. Verder twee giften (beiden NN) van € 100 en orgelspel bij een rondleiding van Piet Bouterse bracht € 50 op.
Heel veel dank voor uw bijdragen!
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.
Voor de serie orgelconcerten verwijs ik u naar onze website www.garrelsorgelmaassluis.nl
een hartelijke groet,
Jaap Kroonenburg.

Verjaardagen 80 jaar en ouder oktober 2021
  1 oktober         mevrouw H. Spruijt-Visser
  2 oktober         mevrouw M. Lucardie-Spruijt
  2 oktober         de heer H.C. van der Wal
  4 oktober         mevrouw M. Mos-Snel
  4 oktober         mevrouw W. Sluijter-van der Knaap
  6 oktober         de heer J.M. Kalkman
  6 oktober         de heer N. Hoogerbrugge
  6 oktober         mevrouw G. Oosterlee-van Zanten
  7 oktober         mevrouw C.P. Bimmel
  8 oktober         de heer C.A. Lucardie
  8 oktober         mevrouw C.J. Dijkshoorn-de Groot
  8 oktober         mevrouw J. Molendijk-Ras
12 oktober         mevrouw A.C. Mosterd-Bakker
14 oktober         mevrouw C.A. van der Weijden-Verhagen
18 oktober         mevrouw A. de Koeijer
20 oktober         mevrouw L.C. Voogt Molenaar
21 oktober         mevrouw L. de Jong-van der Lee
22 oktober         mevrouw J.P. Pakvis-Wijnhorst
29 oktober         mevrouw M. van den Akker-Pronk
29 oktober         mevrouw M.J.J. Bal-Fehling

Hervatting Bijbelkring.
Op 13 oktober 2021 start de woensdagochtend Bijbelkring weer, aanvang 10:00 uur in de Groote kerk.
De leiding wordt verzorgd door ds. J.K.Verbree. U bent Hartelijk welkom. 



Israëlzondag
Op zondag 3 oktober is het Israëlzondag. In veel kerken wordt vandaag extra aandacht besteed aan Gods trouw aan Israël.
Via onderstaande link vind u een filmpje, waarin uitgelegd wordt waarom:
https://youtu.be/I90H4mub_ac
Na de dienst vind u bij de uitgang de Israël aktueel krant, in een speciale uitgave voor deze Israëlzondag. 
Dit jaar zit er in de krant ook een boekenlegger, speciaal met gebeden voor Israël. 
Mocht u Israël aktueel thuis al ontvangen hebben, dan kunt u de krant van vandaag gerust meenemen en doorgeven aan 
vrienden, kennissen en/of buren.

Collecten Zondag 26 september
Diaconie, alg. middelen:      €   93,30
Kerk:                                    € 155,40
Diaconie, Bartiméus (HA):  € 408,60

Diensten Zondag 10 oktober
10.00: ds. G.J. Mantel uit Woudenberg
19.00: ds. N. Cluistra uit Capelle ad IJssel
Kinderoppas: Emma Groenendijk. bijbelverhaal: De toren van Babel  
Diaconiecollecte: Vluchtelingenhulp Griekenland

Orde van dienst voor zondagmorgen 3 oktober.
In deze dienst gaat voor ds. v.d. Berg uit Groot Ammers. Er wordt één Psalm uit de Oude Berijming gezongen; overige 
liederen uit de bundel Weerklank. Organist is Jaap Kroonenburg.
 Gezang 284 vers 1, 2 en 3                Weerklank
Psalm 89 vers 1 en 7                         Weerklank
Psalm 118 vers 6                               Weerklank
Psalm 25 vers 6 en 7                        Oude Berijming
Psalm 86 vers 6                                 Weerklank
Gezang 364 vers 1 en 2                     Weerklank
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Genesis 5 vers 1-24 - Hebreeën 11 vers 5 en 6 - Judas 1 vers 14-16
 
Orde van dienst voor zondagavond 3 oktober. 
Voorganger is ds. Wesdorp uit Zoetermeer. Er wordt één Psalm uit de Oude Berijming gezongen; overige liederen uit de 
bundel Weerklank. Organist is Jaap Kroonenburg.
 
Psalm 91 vers 1                                Oude Berijming
Psalm 103 vers 2                               Weerklank
Psalm 61 vers 2 en 3                         Weerklank
Gezang 452 vers 2                            Weerklank
Gezang 353 vers 1, 2 en 6                Weerklank
Gezang 515 vers 1                            Weerklank
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Exodus 15 vers 1-3, 12-13; Exodus 19 vers 3-5; Deuteronomium 32 vers 7-12
 

QR- code voor de collecten van zondag 3 oktober

https://youtu.be/I90H4mub_ac

