
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 21 november, Eeuwigheidszondag
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. van Belzen uit Maassluis voor te gaan. Op deze Eeuwigheidszondag zullen we, zoals 
gebruikelijk, de gemeenteleden gedenken die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen.
Voor deze dienst is er een uitgewerkte Orde van Dienst aanwezig.
De avonddienst zal DV worden geleid door ds. H. Mast uit Ter Heijde aan Zee   
De kerkenraad van wijkgemeente Groote Kerk wenst u gezegende diensten.
De diensten worden live via YouTube uitgezonden op: https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis

Wij gedenken.
Die ons in 't hart geschreven staan
en onze dagen deelden,
ons in de dood zijn voorgegaan,
zij lieten ons de beelden
van zoet en droef herinneren,
van zoeken, hopen, wachten.
Zal in de starre, koude dood
Hun naam nog overnachten?
Uw droefheid is niet bodemloos:
God houdt Zijn handen open.
Het brekend leven, doods en broos
draagt Hij door vrees en hopen.
Herinnert Hij zich niet hun naam
als wachters op de morgen?
Die in de nacht zijn voorgegaan
zijn in Gods trouw geborgen.
Uit: Sytse de Vries , Wachtwoorden in de nacht

Beste gemeente,
Dagelijks worden we op de hoogte gehouden over de actuele Coronacijfers en de ene persoon maakt zich daar meer 
zorgen over dan de andere. In de kerkenraad hebben we besloten ons te conformeren aan het advies dat de landelijke PKN
ons geeft.
Het bestaande advies is:

--Blijf thuis bij Corona-gerelateerde klachten;
--Houd 1,5 m afstand;
--Mondkapjes op bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Aan dit advies wordt toegevoegd:
--Het advies om het aantal te zingen liederen te beperken en ingetogen te zingen.

 De gastpredikanten die bij ons voorgaan zijn van dit advies op de hoogte en we verzoeken ook u om zich ten aanzien van
het zingen aan dit advies te houden. 
Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, pleiten wij als kerkenraad voor zorgzaamheid, voor onszelf en voor 
elkaar. Laten we elkaar dragen, in onderlinge verbondenheid zonder iemand uit te sluiten. 
 
Tot slot merken we nog het volgende op:
De PKN geeft in overweging om weer met aanmelding/reservering te starten als het risico bestaat dat de 1,5 meer afstand 
niet onderhouden kan worden. Dat risico is bij ons niet aan de orde. Het is zelfs zo dat we nog altijd plekken in de kerk 
hebben waar haast niemand zit, zoals onder het orgel en het vak rechts van de kerkenraad. Mocht u zich niet comfortabel 
voelen bij de afstand die een andere bezoeker tot uw zitplaat inneemt, spreekt u zelf diegene dan direct aan met het 
verzoek een plaatsje op te schuiven.
We zijn er van overtuigd dat we er samen wel uitkomen. De kerkenraad.
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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, 14 november, werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar dhr. en mevr. 
van Muijen.
 
Doorgeven zieken en bloemengroet
Graag bij ziekte of opname in ziekenhuis/verpleeghuis dit even doorgeven of laten doorgeven aan uw wijkouderling of de 
scriba. Kent u iemand die de bloemengroet verdient dan kunt u dit ook doorgeven aan Ab den Heijer. Ook voor op- en/of 
aanmerkingen over de bloemengroet is Ab altijd bereikbaar. Alle namen, adressen en telefoonnummers staan in de Schans
die u allen ontvangen heeft.
 
Diaconiecollecten
Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor een project van P1027, Zimbabwe: Versterken diaconale rol lokale 
gemeenten.. Zimbabwe is een land met veel tekorten. Een groot deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens. 
Toenemende inflatie en stijgende prijzen van eten en andere basisbehoeften zijn een zorg voor elke dag. In deze onzekere 
tijden, is de diaconale rol van de kerk belangrijker dan ooit. Van harte aanbevolen. 

Wijkkas-collecte.
Vandaag is de uitgangscollecte bestemd voor de Wijkkas.  Wij bevelen deze collecte van harte in uw belangstelling aan. 
Voor de mensen die vandaag niet naar de kerk kunnen gaan en toch een bijdrage aan onze eigen Wijkkas willen doen; het 
rekeningnummer van de Wijkkas is: NL91 INGB 0001 8504 03 t.n.v. Wijkkas Wijkgemeente Groote Kerk. Wij maken 
graag van de gelegenheid gebruik een ieder te bedanken die tijdens deze moeilijkee periode de Wijkkas steunt.

De Schans
Zowel in september  als oktober werd € 12 aan donaties ontvangen. De opbrengst aan oud papier was in juni  € 312,60

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.

collecten 14 november     
Diaconie, Mozambique: € 123,10
Kerk:                              € 161,45
Diaconie, alg. mid.:       €   91,45

DienstenZondag 28 november 
10.00: ds. C. Hendriksen uit Woudrichem       
19.00: ds. J. van Belzen uit Maassluis          
Kinderoppas: Wendy vd Zwan en Rianne Boogaard. bijbelverhaal: Job – vervolg  



                                       Orde van dienst
                                op de laatste zondag van het kerkelijk jaar,
                                    21 november 2021 om 10.00 uur
                                    in de Groote Kerk te Maassluis
                

                                                Voorganger             : ds. J. van Belzen 
                                                Ouderling van dienst : Evert Vruggink 
                                                Orgel                        : Jaap Kroonenburg

Altijd goede 
moed!



Orgelspel

Welkom en mededelingen kerkenraad 

Zingen: Psalm 43 vers 3
vers 3
O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heilige berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht.

Stil Gebed 

Votum en groet

Zingen: Psalm 43 vers 4 en 5
vers 4                                                                  vers 5            
Dan ga ik op tot uw altaren,                               Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,     
tot U, o bron van zaligheid.                                mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?   
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren                    Vertrouw op ‘s Heren welbehagen.               
en dankbaar ruisen alle snaren                           Hij doet weldra de morgen dagen.         
voor U die al mijn vreugde zijt                          Ja, ik zal zingen tot zijn eer:        
en eindloos mij verblijdt.                                  mijn redder is de Heer.

Gebod en belofte n.a.v. gedeelte uit 1 Thessalonicenzen 5

Zingen: Psalm 103 vers 3
vers 3
Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

Gebed

Schriftlezing: 2 Korinthe 4 vers 7 - 2 Korinthe 5 vers 10

Zingen: Gezang 200 vers 1, 5 en 6
vers 1                                               vers 5                                                 vers 6              
Kom, o Geest van God gegeven,     Doe ons sterk in U geloven,                Als wij eenmaal zullen sterven,                       
zelf ook God van eeuwigheid,         zorg dat duivel, nood of spot,             schenk ons dan de zekerheid,                       
kom met kracht en liefde tevens     nooit ‘t geloof van ons zal roven:        dat wij Gods genade erven,                                 
en vervul ons ‘t allen tijd;               wees voor ons een zwaard van God.   ingaan in de heerlijkheid                         
laat uw liefdevolle gloed                 Geef het Woord uw levenskracht,       die, al vatten wij het niet,                    
diep doordringen ons gemoed.        laat het lichten in de nacht.                 God zelf door zijn Zoon ons biedt.                       

Verkondiging n.a.v. 2 Korinthe 4 vers 16 en 5 vers 6 en 8

2 Korinthe 4 vers 16: Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt 
de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.
2 Korinthe 5 vers 6: Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend 
zijn van de Heere,
2 Korinthe 5 vers 8: Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en 
bij de Heere in te wonen.

Thema: Altijd goede moed! 



Zingen: Psalm 68 vers 2 en 10
vers 2                                                                   vers 10                 
Maar 't vrome volk, in U verheugd,                    Geloofd zij God met diepst ontzag!            
Zal huppelen van zielevreugd,                            Hij overlaadt ons, dag aan dag,      
Daar zij hun wens verkrijgen;                             Met Zijne gunstbewijzen.   
Hun blijdschap zal dan, onbepaald,                    Die God is onze zaligheid;             
Door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt,          Wie zou die hoogste Majesteit                       
Ten hoogsten toppunt stijgen.                             Dan niet met eerbied prijzen?   
Heft Gode blijde psalmen aan;                            Die God is ons een God van heil;     
Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan;              Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,                    
Laat al wat leeft Hem eren;                                 Ons 't eeuwig, zalig leven;
Bereidt den weg, in Hem verblijd,                      Hij kan, èn wil, èn zal in nood,            
Die door de vlakke velden rijdt;                          Zelfs bij het naad'ren van den dood,       
Zijn naam is HEER der heren                             Volkomen uitkomst geven.   

Oplezen van de namen van gemeenteleden, die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Hierbij denken wij ook 
aan de namen van overle- den familieleden en vrienden (de gemeente gaat staan):

05-01-21 Arij Koppenol 82 jaar
09-02-21 Pieter Solleveld 83 jaar
14-02-21 Anton van Baalen 90 jaar
23-02-21 Adriana Riena Cornelia Vijfvinkel-

van der End 90 jaar
10-03-21 Soei Bwee Nio de Jong-Tjoa 81 jaar
15-04-21 Jacob Jekel 80 jaar
19-04-21 Gulliam Martinus van den Broeke 91 jaar
22-04-21 Simon Deelen 78 jaar
30-05-21 Adrianus Kornelis Steenhoek 85 jaar
07-06-21 Marius Johannes de Bruin 87 jaar
12-06-21 Jan Bakker 88 jaar
18-06-21 Willem Verwijs 96 jaar
02-07-21 Frans Johannes van Brenk 83 jaar
08-07-21 Reina Johanna Dierx-Gerrits 69 jaar
28-07-21 Aad de Boode 98 jaar
08-08-21 Johanna Ursula Boelaars-Witberg 82 jaar
22-08-21 Jan Hermanus Kroes 81 jaar
03-10-21 Marco Beekhuizen 46 jaar
10-10-21 Dick Wolterman 74 jaar
18-10-21 Jan Visbeek 88 jaar

Tekst:
“Jezus zegt: IK ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al was hij/zij gestorven, en een 
ieder die leeft en in Mij ge- looft, zal niet sterven in eeuwigheid.”

Moment van stilte
Zingen: Gezang 506 vers 1 en 2
vers 1                                                                                vers 2       
In tijden van nood, van tranen en rouw,                           Als God mij vertroost, is ‘t kruis niet te zwaar. 
ziet God naar mij om, is Hij altijd trouw.                         Dan ken ik geen vrees in ‘t bangste gevaar;   
In wat ook mag wanklen, in wat ook vergaat:                 dan ga ik de strijd aan en weet ik mij sterk,            
zijn woord is de grond, waar mijn leven op staat.            omdat Hij nooit opgeeft zijn liefdevol werk.               

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 506 vers 3
vers 3
Ik roem in mijn God, ik zing van zijn trouw. 
De Heer is mijn rots, waar ‘k altijd op bouw.
Hij zal mij nabij zijn in leven en dood
en sterkt onderweg mij met beker en brood.



Dankgebed en voorbede (de gemeente gaat weer zitten) 

Aanbeveling van de (digitale) collecten

Zingen: Gezang 65 vers 1, 5, 7 en 8 (staande)
vers 1                                                 vers 5
Laat ons nu de loopbaan lopen,               Hoort gij niet rondom u zingen: 
gaan de weg die voor ons ligt,               Geef niet op, houd goede moed!?
lopen met de ogen open,               Die hun weg al vóór ons gingen
lopen met de kroon in zicht.               komen straks ons tegemoet.
 
vers 7                                                  vers 8
Als de strijd straks is gestreden              Laat ons dan de wedloop lopen
Zal God uit zijn paradijs              in geloof van meet af aan
Ons een kroon van bloemen geven- dat wie deze loopbaan lopen
Blijdschap is de ereprijs                          pure vreugde binnengaan!

Zegen

Zingen als amen op de zegen:
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer, 
Amen, God, uw naam ter eer!

Uitleidend orgelspel

Orde van dienst voor zondagavond  21 november.
Voorganger is ds. H. Mast uit Ter Heijde aan Zee. Organist is Jaap Kroonenburg.
De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld.
Gezang 227 vers 1 en 5                                 
Psalm 141 vers 2                                             
Gezang 467 vers 5                                           
Psalm 32 vers 4                                               Oude Berijming
Psalm 103 vers 3                                             
Gezang 524 vers 1, 3 en 4                            
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Jeremia 17 vers 12-14 en Johannes 8 vers 1-11

QR- code voor de collecten van zondag 21 november


