
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  7 november
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. J. Ouwendijk uit Alphen ad Rijn voor te gaan.
De avonddienst zal DV worden geleid door ds. J.P. Lensen uit Poederooijen
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. Terlouw over Romeinen 1. Vandaag is het 31 oktober, Hervormingsdag. De belangrijkste 
vraag van Luther was: Hoe krijg ik rust in mijn ziel? Luther vond die rust in vers 17. De rechtvaardige zal uit het geloof 
leven. De gerechtigheid wordt geschonken als cadeau, dankzij het werk van Jezus Christus. ZIJN trouw vraagt ons 
vertrouwen. 
In de avonddienst preekte ds. van der Laan over Lukas 17 en Zondag 7 vraag en antwoord 21. Wat is een waar geloof? In 
vers 5 vragen de discipelen: Geef ons meer geloof. De enige melaatse die terugkeert is een Samaritaan en hij dankt Jezus 
open en hartelijk. Jezus antwoord: Sta op, uw geloof heeft u gered. Bent u onzeker over uw geloof? Bedenk dan: 1. Here 
help mij. 2. Dank U wel.
 Woensdag 3 november. Dankstond voor gewas, arbeid en visserij. Ds. Christ preekte over Genesis 33. Verschil in 
geloof van Jacob en Ezau. Ezau: ik heb veel(vers 9). Jacob: omdat God mij dit in Zijn genade geschonken heeft, en omdat
ik alles heb(vers 11). Leven in afhankelijkheid. Dankbaar voor het Woord dat ons gegeven is. We moeten oog hebben 
voor God en het Rijk dat komt. We mogen God danken voor Zijn gaven. Het is God die ze u bewees.              

Onze zieken:
Bij Gerard Boelaars is darmkanker geconstateerd, een behandelplan moet nog worden opgesteld. We wensen hem heel 
veel sterkte toe zeker zo vlak na het overlijden van zijn vrouw.
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. 

Corona maatregelen:
In navolging van de afgelopen dinsdag bekend gemaakte overheidsmaatregelen moeten wij in onze Groote Kerk helaas 
ook weer een aantal maatregelen nemen om het Corona-virus in te dammen.
- volg de kerkdienst thuis bij Corona-gerelateerde klachten.
- bij verplaatsing (binnenkomst en verlaten van de kerk) een mondkapje op.
- neem zowel bij verplaatsing als bij het innemen van een zitplaats 1,5 meter afstand in acht.
Gedurende de vorige periode was aanmelden van overheidswege verplicht om met succes bron- en contactonderzoek te 
kunnen verrichten. Nu bestaat die verplichting niet dus u hoeft zich niet aan te melden. Gelukkig is onze kerk een veilige
plek gebleken want onze aanmeld-administratie is niet opgevraagd en er zijn geen besmettingen gerelateerd aan 
kerkbezoek van de Groote Kerk. Daar zijn we dankbaar voor.
We zijn ook dankbaar dat veel gemeenteleden - soms na een langere periode van afwezigheid - onze kerk weer fysiek 
bezoeken. Wat een feest dat we mogen zien en ervaren dat we een onderling verbonden gemeente vormen. Dat willen we
graag zo houden. Laten we elkaar - op 1,5 meter- vasthouden en rekening houden met elkaar. Want we zijn te gast in het 
huis van de HEER, waar iedereen welkom is en zich ook welkom en veilig moet weten.
De kerkenraad

Bloemengroet.
Afgelopen zondag, 31 oktober, werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar Wim Vogel en 
naar mevr. Bloem van der Kaaden.
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Giften
Bep Wiersma ontving € 10 van mw. vd. W. voor de kerk. Ds. J. van Belzen ontving van NN € 59 aan collectemunten 
waarvan € 20 voor de wijkkas, € 20 voor de kerk en € 19 voor de diaconie.  Ina Vroon ontving € 20 van fam. NN. 
waarvan € 10 voor de HVD en € 10 voor de bloemendienst.
 
Diaconiecollecten
De diaconiecollecte is vandaag voor de Plaatselijke ondersteuning. Deze collecte is bestemd voor het fonds van waaruit 
de plaatselijke diaconale kosten worden gefinancierd. Van harte aanbevolen. 

Hartelijk dank !
Hoewel het nog niet ten einde is wil ik toch graag iedereen hartelijk bedanken voor de vele lieve kaarten en telefoontjes 
en bloemen i.v.m. mijn behandelingen. Ook namens Henk zeer bedankt. Het doet ons erg goed en geeft ons veel steun zo 
veel medeleven vanuit de gemeente te mogen ervaren in deze moeilijke periode. 
Bep van der Heijden

Orgelpijpen
De orgelpijpen brachten in oktober  € 10,75 op. Van de fam. B. ontvingen wij een gift van € 50. Hartelijk dank voor uw 
bijdragen aan het onderhoud van ons Garrels-orgel. 
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.
De orgelconcertserie is even in de wachtstand voor het Kerstconcert bij kaarslicht op zaterdagavond 18 december. Alle 
informatie vindt u op www.garrelsorgelmaassluis.nl.
een hartelijke groet, Jaap Kroonenburg.

Woensdagochtendbijbelkring. 
Op woensdagmorgen 10 november 2021 komt de Bijbelkring weer bij elkaar in de consistorie van 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. 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.

OPA – De Schans.
Op woensdagavond 10 november 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 31 oktober
Diaconie: alg.mid. € 145,44
Kerk:                     € 213,20
Kerk, uitgang:       € 132,10

DienstenZondag 14 november 
10.00: ds. L.W. den Boer uit Goedereede          
19.00: ds. ds. D.J. Thijs uit Scheveningen
Kinderoppas:  Emma Groenendijk, bijbelverhaal: Gideon  

Orde van dienst voor zondagmorgen 7 november.
Voorganger is ds. J. Ouwendijk uit Alphen ad Rijn. Organist is Jaap Kroonenburg.
De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld.
Psalm 33 vers 10 en 11                                 Oude Berijming
Psalm 146 vers 1 en 2                                    
Psalm 119 vers 64                                           
Gezang 13 vers 1, 2 en 4                               
Psalm 146 vers 3, 6 en 8                               
Gezang 14 vers 1, 3 en 4                               
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Psalm 146 



Orde van dienst voor zondagavond  7 november.
Voorganger is ds. J.P. Lensen uit Poederooijen. Organist is Jaap Kroonenburg.
De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld.
Gezang 288                                        
Psalm 127 vers 1                              
Psalm 89 vers 1 en 3                              Oude Berijming
Psalm 146 vers 2 en 3                    
Gezang 460 vers 1, 2 en 3            
Gezang 242                                        
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: 2 Koningen 6 vers 1-7

QR- code voor de collecten van zondag 7 november


