
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 31 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. A.D.L. Terlouw uit Boskoop voor te gaan.
De avonddienst zal DV worden geleid door ds. H.E.J. van der Laan uit Valkenburg (Z-H)
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. Graafland over Richteren 14: 4  Een plan van de Here. Simson verliefd op een Filistijnse. 
Hij vraagt zijn ouders om een huwelijk te regelen. Het wordt een confrontatie. Vers 19. De geest van de Here greep hem 
aan. De  eerste vijanden worden gedood. Nochtans de Here denkt aan Zijn volk. Christus verliefd op Zijn bruid en dat zijn
wij. Wie op MIJ vertrouwt heeft leven in eeuwigheid.
In de avonddienst preekte ds Klink over Ruth 3. Vandaag de dag is sexualiteit losgekoppeld van het huwelijk. Boaz kende
het verhaal van Ruth. We moeten alles zien in de context van de geschapen wereld. Ruth is trouw aan de gemeenschap, ze
hoort vanaf nu bij Israël. We mogen vertrouwen hebben, hoop en moed over ons leven. Christus, de Losser stelde Zijn 
leven in dienst van God, Zichzelf verloochenend.
                      
Onze zieken:
Met betrekking tot de (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 mevr. Mosterd-
Bakker en naar  Cor Grinwis

Giften
Mw. Schaap ontving € 10 van Mw.V. voor de bloemendienst. Roel Touw ontving € 10 voor de Wijkkas van mevr. S.  Ds.
Van Belzen ontving van N.N. € 20 voor de Wijkkas. Ouderling Arjen van Klink ontving € 20 van dhr. en mevr. L., 
eveneens voor de Wijkkas. Ouderling Jan Pool ontving van dhr. W. € 20 voor de Kerk en van mevr. V. € 10,- voor de 
Wijkkas. 
Hartelijke dank hiervoor!

Diaconiecollecten
De diaconiecollecte is vandaag voor de Algemene Middelen. Uit dit fonds worden de kosten gefinancierd voor het 
alledaags diaconaal werk binnen onze kerk. Het is de basis voor de hulp en steun die wij kunnen geven aan mensen die 
hulp nodig hebben, in welke vorm dan ook. Van harte aanbevolen.
Woensdag 3 november is het dankdag. De eerste diaconiecollecte is bestemd voor steun aan boeren in Indonesië, een 
project van Kerk in Actie. Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm 
omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun
land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk van Zuid-Sumatra deze boeren - in groepen - met 
duurzame landbouw die meer oplevert, met spaar- en kredietgroepen en met trainingen die leren hoe ze voor hun rechten 
moeten opkomen.
Met uw gift aan deze collecte steunt u dit werk van de kerk van Zuid-Sumatra. Van harte aanbevolen!
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Boeren Indonesië.
De uitgangscollecte is voor de Algemene Middelen. 

Wijkkas
De wijkkasbus werd geleegd en bevatte € 38,50
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Een hartelijke groet vanuit Canada,
Lieve Gemeente,
Als u dit leest zijn wij, Art en Trudy van Dijk, weer thuis in Victoria, Canada.
Wij zijn 6 weken in Holland op vakantie geweest en tijdens deze periode hebben wij in de Groote Kerk van Maassluis de 
Zondagse Kerkdiensten mogen bijwonen.
Vanuit Victoria  wensen wij u Gods Onmisbare Zegen toe en doen wij u de hartelijke groeten.
Art en Trudy van Dijk

Woensdagochtendbijbelkring 
Op woensdagmorgen 10 november 2021 komt de  bijbelkring in de consistorie van de Groote kerk van 10.00 uur tot 11.30
uur weer bij elkaar. We behandelen het boekje “Water in een dorstig land” van ds. Kees van Velzen. Dit boekje wordt u 
deze morgen uitgereikt.  Ds. J.K.Verbree heeft deze morgen de leiding. U bent hartelijk welkom.
Inlichtingen ouderling J.Pool tel 010-5918577

Kronen poetsen.
Onder normale omstandigheden wordt er rond deze tijd een oproep gedaan voor het inmiddels bij u allen 
welbekende kronen poetsen.Het is immers fantastisch om ook rond de Kerstdagen weer prachtig gepoetste kronen in de 
Groote Kerk te zien hangen.
Dat de omstandigheden momenteel, door Corona, niet normaal zijn is bekend.Hoe ze er over een week uitzien evenmin.
Toch menen we er goed aan te doen voor het kronen poetsen een datum te plannen en hiervoor dus een oproep te doen.
Als de omstandigheden met hun eventuele beperkingen het toestaan willen we u graag op woensdag 17 november om 
09.00 uur verwelkomen voor deze altijd weer gezellige activiteit. Vele handen maken licht werk, doet u mee ?
Mocht het onverhoopt geen doorgang kunnen vinden dan laten we u dat weten en plannen we eventueel een andere 
datum.
We zien zeer uit naar uw deelname ! Hartelijke groet, Niek van Namen, koster.

Catechisatie 
De catechisatie is elke maandag in de Schans van 19.00 tot 20.00. Jullie zijn van harte welkom. We zitten op de 
jeugdzolder gezellig bij elkaar. Ben je nog nooit geweest kom gerust even kijken.

Huwelijksjubilea november 2021
9 november: 61 jaar              de heer en mevrouw H.C. van der Wal-Willemse
26 november: 45 jaar            de heer en mevrouw A.M. van der Zwaan-Ruygrok
26 november: 57 jaar            de heer en mevrouw A. van der Windt-Mostert
28 november: 65 jaar            de heer en mevrouw C.A. Lucardie-Spruijt
30 november: 66 jaar            de heer en mevrouw B.W. Spruijt-Visser

 Verjaardagen 80 jaar en ouder november 2021
1 november                          mevrouw C. Kouwenoord-van der Windt
6 november                           de heer J. Gielbert
6 november                           de heer A.W. Bol
11 november                         de heer H.W. Pons
13 november                         mevrouw J. Eekma-Winia
16 november                         mevrouw A. Schoenmaker-Post
16 november                         de heer N. Dijkshoorn
19 november                         mevrouw J.J. Pelgrom-de Graaf
19 november                         mevrouw M. van Gijzen-Touw
19 november                         de heer W. Minderhoud
19 november                         mevrouw B.H.E. Brijnen-van Straten
20 november                         de heer A.W. van der Kraan
22 november                         mevrouw M.W. Brandon-Talens
27 november                         de heer G.H. Boelaars
27 november                         mevrouw M. van Dorp-Bot
27 november                         de heer J. Koen
28 november                         mevrouw D.J. Bloem-van der Kaaden
29 november                         de heer M.C. van Noort

 Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. De adressen kunt u vinden in de Kerkwijzers en/of het ledenboek.



Collecten Zondag  24 oktober
Diaconie, Griekenland: € 126,30 
Kerk:                             € 167,30 
Kerk, uitgang       :        € 110,80

Komende diensten 
Dankdag 3 november
19.30 uur: ds. A. Christ uit Katwijk
Diaconiecollecten rondgang: KIA  steun aan boeren in Indonesië,   uitgang:  Algemene Middelen
Zondag 7 november 
10.00: ds. J. Ouwendijk uit Alphen ad Rijn   
19.00: ds. J.P. Lensen uit Poederooijen   
Kinderoppas:  Nel Vogel, bijbelverhaal: Abraham en het offeren van Izak
Diaconiecollecte: Plaatselijke ondersteuning

Orde van dienst voor zondagmorgen 31 oktober.
Voorganger is ds. Terlouw uit Boskoop. Organist is Simon Harinck
De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld.
Gezang 442 vers 1 en 4                                
Psalm 42a vers 1, 3 en 5                          
Psalm 86 vers 1 en 4                                 
Gezang 608                                                
Psalm 89 vers 1 en 7               Oude Berijming
Gezang 233 vers 1 en 4                               
 Schriftlezingen: Habakuk 2 vers 1-4 en Romeinen 1 vers 1-17
 
Orde van dienst voor zondagavond 31 oktober.
Voorganger is ds. v.d. Laan uit Valkenburg (Z-H). Organist is Cor Maat
De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld.
Psalm 42 vers 1 en 3               Oude Berijming
Psalm 42 vers 5                       Oude Berijming
Psalm 86 vers 2 en 4                                     
Psalm 119 vers 1 en 5                                 
Gezang 364 vers 1 en 2                               
Gezang 237 vers 1, 2 en 3                          
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Lukas 17 vers 11-19

QR- code voor de collecten van zondag 31 oktober


