
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 : redactiegrootekrk  @  .  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 28 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  proponent J. de Wind uit Zeewolde voor te gaan. De avonddienst zal DV worden geleid door  ds. J. van
Belzen uit Maassluis. In deze dienst zal voorbereiding op het Heilig Avondmaal worden gehouden.
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 van de laatste zondag van het kerkelijk jaar preekte ds. J. van Belzen over 2 Korinthe 4 en 5. Thema:
Altijd goede moed. Past dat wel bij deze zondag? We zien op de dingen die beloofd zijn. Paulus is gegrepen door de Here 
Jezus, daar begint de verandering. Paulus heeft heimwee naar Jezus, de hemel. Heimwee naar de heelheid van het bestaan,
het volmaakte. De aanwezigheid van Jezus in je leven. Leef met Hem. In gestild verlangen. Dan leven we Hem tegemoet.

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, 21 november, werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar het echtpaar 
van der Wal-Willemse en naar Rianne Boogaard, Lepelaarplantsoen 16
 
Diaconiecollecten
De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor zorg voor kwetsbare ouderen 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. Het programma heet 
Chiyembekezo. Honderden vrijwilligers in de Tete provincie zetten zich in om voorlichting te geven en om zieken te 
bezoeken en hen te bemoedigen. Hierbij worden ca. 85.000 mensen bereikt in een gebied waar nauwelijks anderen actief 
zijn. De Bijbelse normen en waarden spelen in de voorlichting een grote rol. In het programma wordt nauw 
samengewerkt met lokale kerken, scholen en andere lokale organisaties. https://www.project1027.nl/project/mozambique-
zorg-voor-kwetsbare-mensen/ 
Van harte aanbevolen!

Beste gemeente,
We zijn blij dat u de laatste weken trouw naar onze diensten bent blijven komen. Trouw in de overtuiging dat we elkaar 
nodig hebben en tot steun moeten zijn. Zoals ook onze HEERE en Heiland trouw is aan ons, want 'Hij die u roept is trouw
en komt Zijn belofte na.' (1 Tess 5:24). Trouw in de liefde aan God en aan elkaar. Door een zondag thuis te blijven omdat 
je contact had met iemand die later Corona bleek te hebben, of als je zelf Corona-gerelateerde klachten hebt  die net zo 
goed een griepje kunnen zijn. 'Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij 
gedaan (Matt 25:40).'
Afgelopen vrijdag hebben we de beroepingsbrief bezorgd bij het echtpaar Van Wolfswinkel te Everdingen. Het gezin van 
Wolfswinkel heeft de komende 3 weken de tijd om het op hen uitgebrachte beroep in overweging te nemen en uiteraard 
hopen en bidden we dat zij de vrijmoedigheid zullen ontvangen om dit beroep aan te nemen. 
Deze zondag zou  ds. Van Wolfswinkel, ter kennismaking, bij ons voorgaan maar deze dienst gaat helaas niet door omdat 
zijn zoon positief getest is op corona en het hele gezin in quarantaine moet.
 Een kaartje sturen kan natuurlijk per post of email: echtpaar Gerrit en Liesbeth van Wolfswinkel en hun kinderen Hanna, 
Gerson en Esra. Zij wonen op het adres Graaf Florisstraat 30, 4121 EL te Everdingen. 
Email:  gvwolfswinkel@gmail.com.
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 We zien uit naar een kennismaking en we hopen u volgende week verder te informeren hoe we als gemeente kennis 
kunnen maken met de ds. en zijn gezin.
We bevelen de dominee en zijn gezin aan in uw gebed.
De kerkenraad.
 
‘PKN Maassluis’ op uw telefoon
Heeft u hem al op uw telefoon? De ‘PKN Maassluis’ app? Inmiddels hebben in de gehele Protestantse Gemeente 
Maassluis maar liefst 269 leden de app geïnstalleerd, van wie 54 zich verbonden voelen met de Groote Kerk.
Het hebben van de app heeft zo zijn voordelen. Zo konden we vorige week zondag, toen er afkondigingen over het 
beroepingswerk waren gedaan, dit nieuws ook direct via de app verspreiden. Dus had u de dienst gemist, of wilde u het 
nog even nalezen, dan hoefde u niet te wachten op het uitkomen van de volgende Kerkwijzer of Zondagsbrief. De app is 
ook een extra manier om met elkaar in contact te zijn. Onze koster heeft bijvoorbeeld leuke foto’s van het kronen poetsen 
gedeeld.
Dus heeft u een moderne smartphone? Zoekt u dan in de App Store of Google Play Store naar ‘PKN Maassluis’ om de 
app te installeren en uit te proberen. Als u er niet uitkomt, vraag eens een ander gemeentelid om u daarbij te helpen of 
wend u tot een kerkenraadslid.
Erik Ammerlaan

collecten 21 november     
Diaconie, Zimbabwe (1027): € 175,05
Kerk:                                      € 151,65
Kerk, Wijkkas:                       € 158,15

Diensten Zondag 5 december 
10.00: ds. E. van der Poel, Meerkerk. Viering Heilig Avondmaal
19.00: ds. C.N. van Dis, Nieuwegein. Viering Heilig Avondmaal
Kinderoppas: Julia Voois, bijbelverhaal: Ruth, meisje uit Moab 
Diaconiecollecte Rondgang: alg. middelen.       HA: Bartiméus Fonds

Orde van dienst zondagmorgen 28 november 2021
Voorganger is proponent J. de Wind uit Zeewolde.  Organist is Cor Maat.
De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld.
Psalm 119 vers 73                                           Oude Berijming
Gezang 114 vers 1                                           
Psalm 23a vers 1, 2 en 5                               
Gezang 81 vers 1                                             
Psalm 40 vers 1                                                
Gezang 44                                                          
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Leviticus 19 vers 1-2 en vers 9-18; Hebreeën 9 vers 11-14

Orde van dienst zondagavond 28 november 2021 
Voorganger is ds. J. van Belzen uit Maassluis.  Organist is Simon Harinck.
De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld.
Gezang 501 vers 1                                           
Psalm 139 vers 1 en 2                                    
Psalm 139 vers 14                                           
Psalm 72 vers 1 en 2                                      Oude Berijming
Gezang 27                                                          
Psalm 33 vers 8                                                
Gezang 477 vers 1 en 2                                 
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Jesaja 52 vers 1-12 ; Markus 1 vers 1-8 en vers 14-15 ; Efeze 2 vers 17-22

   



  QR- code voor de collecten van zondag 28 november
  

  
  

  
  

  


