
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 14 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. L.W. den Boer uit Goedereede voor te gaan.
De avonddienst zal DV worden geleid door ds. D.J. Thijs uit Scheveningen
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. J. Ouwendijk over Psalm 146 vers 5. Welzalig hij die de God van Jacob tot zijn heil heeft.
Mensenhulp valt vaak tegen. God prijzen en loven terwijl je wegzakt in ellende. Volhouden goed en recht te doen omdat 
God een Helper is en blijft. De Here kent je angst en je pijn. HIJ is trouw tot in eeuwigheid. 
In de avonddienst preekte ds. J.P Lensen over 2 Koningen 6.  Elisa, de man Gods, gaat mee bouwen als hij gevraagd 
wordt. De Here wil ook voor gewone, alledaagse dingen gevraagd worden. Een verloren, geleende bijl komt bovendrijven
als Elisa een stuk waardeloos hout er vlakbij in het water gooit. We worden hier herinnerd aan het vervloekte kruishout 
van Christus die ons verlost van al onze zonden.

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, 7 november, werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar dhr. en mevr. 
Hoogstraten en naar mevr. Valstar

Giften
Ds. Van Belzen ontving van N.N.  € 150 als bijdrage voor Pastorale Zorg met bestemming de Wijkkas.
Roel Touw ontving van mevr. V. € 10 voor de bloemendienst. Mw. Schaap ontving € 10 van mw. v.d.A. voor de HVD.

Diaconiecollecten
De eerste diaconiecollecte is vandaag voor een project van P1027. Zorg voor kwetsbare mensen in Mozambique. Ruim 1 
op de 10 inwoners van Mozambique is besmet met het HIV-virus. Om hier iets aan te doen is de Hervormde Kerk van 
Mozambique jaren geleden een preventieprogramma gestart. Inmiddels is het programma uitgebreid en worden ook 
andere mensen geholpen met bijvoorbeeld medicatie, advies, transportkosten (voor het ziekenhuis) of voedsel. 
De uitgangscollecte is bestemd voor de Algemene middelen. Beide collecten van harte aanbevolen. 

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.

Wijkkas-collecte.
Volgende week zondag, 21 november, is de uitgangscollecte bestemd voor de Wijkkas.  Graag brengen we deze nu alvast 
bij u onder de aandacht.

collecten 
3 november, Dankdag                                               7 november     
Diaconie, Indonesië:         147,10                               Diaconie, Pl. Onderst.: 159,90                
Kerk:                                 232,50                               Kerk:                            159,80                
Diaconie, Alg. middelen:    94,40                               Kerk, uitgang:              145,60                    
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DienstenZondag 21 november 
10.00: ds. J. van Belzen uit Maassluis       
19.00: ds.  H. Mast uit Ter Heijde aan Zee   
Kinderoppas:  Henriette + emma vsdh, bijbelverhaal: Job dient de Heere  
Diaconiecollecte: P1027, Zimbabwe

Orde van dienst voor zondagmorgen 14 november.
Voorganger is ds.   L.W. den Boer uit Goedereede. Organist is Jaap Kroonenburg.
De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld.
Gezang 289 vers 1                           
Psalm 103 vers 1 en 8                   Oude Berijming
Psalm 16 vers 1                                
Psalm 16 vers 2 en 3                       
Psalm 16 vers 4 en 5                       
Gezang 183 vers 1, 2 en 3            
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Psalm 16 en Handelingen 2 vers 22-33
 

Orde van dienst voor zondagavond  14 november.
Voorganger is ds. D.J. Thijs uit Scheveningen. Organist is Jaap Kroonenburg.
De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld.
Gezang 94 vers 1, 2 en 3
Psalm 146 vers 1 en 3                   Oude Berijming
Gezang 14 vers 1 en 3
Psalm 133 vers 3                           Oude Berijming
Gezang 455 vers 1 en 4
Gezang 356
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Lucas 10 vers 25-42

QR- code voor de collecten van zondag 14 november


