
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 10 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.G.J. Mantel uit Woudenberg voor te gaan. De avonddienst zal DV worden geleid door ds. N. Cluistra
uit Capelle ad IJssel
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. v.d. Berg over Genesis 5:24. Henoch wandelde met God. God wil ons zien en kennen. 
Wandelen met God is intens. Henoch heeft Adam nog gesproken, hij gaf het verhaal van het paradijs en de belofte van de 
Verlosser zelf door. Die boodschap van hoop is ook voor ons voor vandaag en morgen. Wandel met MIJ. Als je dicht bij 
de Here leeft ben je vol van God. God laat Zijn kinderen niet zonder teken: de beloofde Zoon van God.
In de avonddienst preekte ds. CM Wesdorp over Deuteronomium 32: 11. Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn 
jong zweeft, zijn vleugels uitspreidt en ze pakt en ze draagt op zijn vlerken.

Onze zieken:
Lidewij Valstar is op 5 oktober overgeplaatst van het Marnixcentrum Vlaardingen naar de DrieMaasHave in Maassluis 
waardoor ze gemakkelijker te bezoeken is voor familie en vrienden.
Ab den Heijer heeft op 4 oktober een heupoperatie ondergaan en hoopt maandag 11 oktober weer thuis te zijn.
De operatie van Bep van der Heijden staat gepland op dinsdag 12 oktober. We wensen Bep en haar man Henk Gods 
nabijheid toe in deze spannende tijden.
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, 3 oktober, werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar de heer Verveen 
en naar  mevr. Eekma.

Diaconiecollecte
De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor Griekenland, hulp aan gestrande vluchtelingen. Natte tenten, onvoldoende 
sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse 
vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar 
warmte, veiligheid en een betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk in 
Actie werkt in Griekenland samen met 3 partnerorganisaties. Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op 
een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook 
investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen. Zie voor meer informatie de Kerkwijzer. Van 
harte aanbevolen. 

Afscheid kerkenraadsleden.
Zondagmorgen 3 oktober namen we afscheid van Adam Hoogendijk, Piet Vroon en Peter van der Zwan als ambtsdrager. 
Voorzitter Evert Vruggink sprak na de dienst een dankwoord uit. Waarbij ook de echtgenotes nadrukkelijk bedankt 
werden. Daarna zongen we hen Psalm 134 vers 3 toe.

Koffie

Voor de 3e zondag op rij was er gelegenheid tot een ontmoeting en koffiedrinken.
 
Catechisatie:
Deze wordt gehouden op maandagavond in de consistorie van de kerk van 19.00 tot 20.00. We zijn gestart en er kunnen er
nog wel een paar bij natuurlijk. Kom eens kijken, we bespreken hoofdstuk 3 uit "Follow ME next" van de HGJB,
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Beroepingswerk:
De beroepingscommissie is in gesprek met een predikant en zijn gezin. We vragen de gemeenteleden om hen in uw/jullie 
gebeden te gedenken.

Hervatting Bijbelkring.
Op  13 oktober 2021 komt de woensdagochtend bijbelkring weer bij elkaar, Dit keer in de Groote kerk, van 10.00 uur tot 
11.30 uur.
We behandelen het boekje “Water in een dorstig land” van ds. Kees van Velzen. Thema deze morgen: Water-
Levensbedreigend/Levensbehoudend. Water in het Oude Testament. Water in het Nieuwe Testament. Alle vindplaatsen 
toegestaan. 
Ds. J.K.Verbree heeft deze morgen de leiding. 
Het genoemde boekje is verkrijgbaar bij de dominee voor € 5,99.
Uw bent hartelijk welkom.
Inlichtingen ouderling J.Pool tel 010-5918577

OPA – De Schans.
Op woensdagavond 13 oktober 2021 a.s. vindt er weer een Oud Papier Actie plaats voor De Schans. Enthousiaste 
vrijwilligers van wijkgemeente GROOTE KERK zullen tussen 18.15u. en 20.30u. weer een ronde maken door de gehele 
wijk Steendijkpolder om zo veel mogelijk oud papier en karton in te zamelen. Graag uw papier en karton om uiterlijk 
18.15u. Buiten zetten. Ook kunt u het op die dag bij De Schans inleveren.

Collecten Zondag  3 oktober
Diaconie, pl. Onderst.:     € 127,75
Kerk:                                € 162,00
Diaconie, Kerk en Israël: € 141,90

Diensten Zondag 17 oktober
10.00: ds. H.J. Prosman uit Nieuwkoop 
19.00: ds. C.H. Buitink uit Klaaswaal 
Kinderoppas:  Henriette + Emma vsdh, bijbelverhaal: Abraham en Lot

Orde van dienst voor zondagmorgen 10 oktober.
In deze dienst gaat voor ds.  Mantel uit Woudenberg.. Er wordt één Psalm uit de Oude Berijming gezongen; overige 
liederen uit de bundel Weerklank. Organist is Jaap Kroonenburg.
Psalm 95 vers 1 en 2                                     Oude Berijming
Gezang 277 vers 1, 3 en 4                             Weerklank
Psalm 119 vers 1 en 2                                    Weerklank
Psalm 25 vers 6 en 7                                      Weerklank
Gezang 43 vers 1, 2 en 3                               Weerklank
Psalm 145 vers 5                                           Weerklank
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Genesis 6

Orde van dienst voor zondagavond 10 oktober. 
Voorganger ds. Cluistra uit Capelle ad IJssel. Er worden twee Psalmen gezongen uit de Oude Berijming; overige liederen 
uit de bundel Weerklank. Organist is Jaap Kroonenburg.
Psalm 103 vers 1 en 5                                    Weerklank
Gezang 512 vers 1 en 2                                 Weerklank
Psalm 48 vers 6                                            Oude Berijming
Psalm 39 vers 3 en 4                                      Weerklank
Gezang 264                                                    Weerklank
Psalm 116 vers 1 en 5                                   Oude Berijming
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Prediker 7 vers 1-6 en Lukas 6 vers 20-26
 

 



QR- code voor de collecten van zondag 10 oktober


