
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 donderdag 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 24 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. C.G. Graafland uit Gouda  voor te gaan.
De avonddienst zal DV worden geleid door ds. H.Z. Klink uit Marken.
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. Prosman uit Daniël 10. Daniël als middelaar voor zijn volk en het heiligdom. In een 
visioen ziet hij een Man die opstaat: Daniël je bent geliefd. Vrees niet. De dood, het graf, is overwonnen. Het kwaad in de
wereld gaat niet weg, de strijd gaat door. We zijn niet alleen, God is met ons. Wees versterkt door Zijn Woord.
In de avonddienst preekte ds C.H. Buitink uit Ezra 8. Ezra had tegen de koning gezegd dat de hand van God met hen is 
die Hem zoeken. Ezra roept een vasten en bidden uit en de Here liet zich verbidden. Laten we doen wat we zeggen, 
vertrouwen op de Here en ons behoeden voor gevaren van binnenuit.
                      
Onze zieken:
Bep van der Heijden heeft deze week  een goede uitslag ontvangen van de patholoog-anatoom en daar zijn Bep en Henk 
de Here enorm  dankbaar voor.
Cor Grinwis heeft een hartkatheterisatie ondergaan en deze is goed verlopen. Cor en Josien zijn daar de Here dankbaar 
voor.
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, 17 oktober, werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar Bep van der der 
Heijden en naar ouderling Ab den Heijer

Diaconiecollecte
De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor opvang gestrande vluchtelingen in Griekenland. 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. U kunt dit werk steunen via de collecte of door uw bijdrage over te maken op 
rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Vluchtelingen Griekenland'. Hartelijk dank!

Inloop in de Schans.
Op D.V. donderdag 28 oktober a.s. gaat de inloop van de Schans na een lange periode weer open.
We hopen dat we u weer kunnen ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee, U bent van harte welkom van 
10.00 uur - 12.00 uur in de Schans,
Josien Grinwis
 
Catechisatie:        
Maandagavond 25 oktober is er weer catechisatie deze keer voor het eerst in de Schans.
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Zondagsbrief:
Omdat de zondagsbrief (beperkt) gestencild weer bij de uitgang zal liggen is het inlevermoment van vrijdag naar 
donderdag 12 uur verplaatst. De digitale versie zal verstuurd blijven worden, ook zal de publicatie op de website blijven. 
Voor de digitale versie kunt u zich nog steeds blijven aanmelden bij de scriba

Collecten Zondag  17 oktober
Diaconie,noodhulp: € 126,52 
Kerk:                       € 176,46 
Kerk, uitgang:         € 155,49 

Diensten Zondag 31 oktober
10.00: ds.A.D.L. Terlouw uit Boskoop
19.00: ds. H.E.J. van der Laan uit Valkenburg (Z-H)
Kinderoppas: Wendy vd Zwan, bijbelverhaal: Hagar en Ismael  

Orde van dienst voor zondagmorgen 24 oktober.
In deze dienst gaat voor ds.  Graafland uit Gouda.  Organist is Jaap Kroonenburg. 
De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld.
Psalm 122 vers 1 en 2                          Oude Berijming
Gezang 14 vers 1 en 4                             
Psalm 86 vers 4 en 7                                
Psalm 17 vers 2 en 5                                
Psalm 17 vers 7                                          
Gezang 237 vers 1, 2 en 3                      
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Richteren 14 vers 1-19 en Hebreeën 11 vers 30-33

Orde van dienst voor zondagavond 24 oktober.
Voorganger is ds. Klink uit Marken. Organist is Jaap Kroonenburg.
De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld.
Psalm 17 vers 2 en 3                                
Gezang 468 vers 1, 2 en 3                      
Psalm 91 vers 1                                    Oude Berijming
Gezang 455 vers 1 en 2                           
Psalm 121 vers 1, 2 en 3                         
Gezang 286 vers 2 en 3                           
Gezang 525 vers 1 en 3                           
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezingen: Ruth 3 vers 1-18 en Filippenzen 2 vers 1-11

QR- code voor de collecten van zondag 17 oktober


