
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 17 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. H.J. Prosman uit Nieuwkoop voor te gaan.
De avonddienst zal DV worden geleid door ds. C.H. Buitink uit Klaaswaal 
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. G.J. Mantel over Genesis 6. De aarde was vervuld met geweld. God had berouw dat Hij 
de wereld geschapen had. MAAR Noach vond genade, hij was rechtvaardig, oprecht en wandelde met God. En Noach 
deed wat de Here geboden had. Dat was zijn redding. Gehoorzaam zijn. Jezus roept op tot waakzaamheid. Leven, 
wandelen met God. Jezus gaf zijn leven om ons te redden.
In de avonddienst preekte ds. C. Cluistra over Prediker 7 vers 3. Verdriet is beter dan lachen. Tijdens een bezoek rondom 
een ziekte of overlijden spreken we meer van hart tot hart dan op andere momenten. Christus ziet onze tranen, in Hem 
hebben we echte vreugde.
                     
Onze zieken:
De operatie van Bep van der Heijden is goed verlopen, Bep en Henk zijn de Here daar dankbaar voor. Vrijdag 22 oktober 
krijgt zij de uitslag van de patholoog anatoom,  laten wij de Here bidden dat ook die uitslag goed zal zijn. We wensen Bep
een goed verder herstel toe.
Lidewij Valstar is overgeplaatst van het Marnixcentrum Vlaardingen naar DrieMaasHave  waardoor ze gemakkelijker te 
bezoeken is voor familie en vrienden. We wensen haar daar een goed verblijf toe.
Ab den Heijer is na zijn heupoperatie weer thuisgekomen. We wensen hem een goed herstel toe.
Cor Grinwis moet vrijdag 22 oktober een hartkatheterisatie ondergaan. We wensen Cor en Josien Gods nabijheid toe.
 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
Diaken Arie Herbert ontving van de fam. vd. M. € 20 voor de wijkkas.

Bloemengroet.
Afgelopen zondag, 10 oktober, werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar mevr. Rensen- 
Cappellen en naar mevr. C.H. Molendijk,

Diaconiecollecte
De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor Noodhulp in Maassluis. Het Noodfonds Maassluis is een 
samenwerkingsverband van drie Maassluise kerkgenootschappen, die het als hun roeping zien om de medemens in nood, 
de helpende hand te bieden. Het doel is het bieden van noodhulp aan inwoners van Maassluis die een acute financiële 
nood hebben waarvoor geen andere voorziening beschikbaar is. Voor het op orde brengen van de administratie en 
financiën verwijzen wij door naar onze zusterorganisatie Stichting BOOM. Zie voor meer informatie de kerkwijzer. Van 
harte aanbevolen. 

Catechisatie:        
Maandagavond 25 oktober is er herfstvakantie. De werkzaamheden aan de Schans vorderen, zodat we misschien maandag
1 oktober weer in de Schans bijeen kunnen komen.
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Collecten Zondag  10 oktober
Diaconie,griekenland: € 152,00 
Kerk:                           € 145,25 
Kerk, uitgang:             € 127,35 

Diensten Zondag 24 oktober
10.00: C.G. Graafland uit Gouda 
19.00: ds. H.Z. Klink uit Marken
Kinderoppas: Wendy vd Zwan, bijbelverhaal: Hagar en Ismael  
Diaconiecollecte: vluchtelingen in Griekenland

Orde van dienst voor zondagmorgen 17 oktober.
In deze dienst gaat voor ds. Prosman uit Nieuwkoop. Er worden twee Psalmen gezongen uit de Oude Berijming; overige 
liederen uit de bundel Weerklank. Organist is Jaap Kroonenburg.
Psalm 121 vers 1                                                 Oude Berijming
Psalm 121 vers 2 en 4                                         Oude Berijming
Gezang 419                                                          Weerklank
Gezang 214 vers 1 en 2                                        Weerklank
Gezang 226 vers 1 en 2                                        Weerklank
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Daniël 10 vers 1-21

Orde van dienst voor zondagavond 17 oktober.
Voorganger is ds. Buitink uit Klaaswaal. Er wordt één Psalm uit de Oude Berijming gezongen; overige liederen uit de 
bundel Weerklank. Organist is Jaap Kroonenburg.
Gezang 412 vers 2                                                Weerklank
Psalm 31 vers 1                                                    Weerklank
Psalm 25 vers 1 en 10                                           Weerklank
Psalm 119 vers 14 en 18                                       Weerklank
Gezang 455 vers 3                                                 Weerklank
Psalm 40 vers 2                                                    Oude Berijming
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Ezra 8 

QR- code voor de collecten van zondag 17 oktober


