
ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Groote Kerk. Predikant: Vacant.
Afkondigingen voor  zondag: scriba Erik van der Laan: Frans van Mierisplein 19,  3141 GC, Maassluis, tel. 06-12529113 
of 010-5913890  email:  scribaGK@pknmaassluis.nl 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, Maassluis, telefoon 5923417, email p.bouterse@caiway.nl
Jeugdzaken: jeugdGKMaassluis@gmail.com
Zondag 30 januari 
Hartelijk welkom bij de diensten. 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 
10.00: ds. J. van Belzen uit Maassluis
19.00: ds. C. Cluistra uit Capelle ad Ijssel
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. F. van Harten over Romeinen 5 en 1 Korinthe 13. Vers 5. Deze hoop maakt niet 
beschaamd. We wonen niet meer in het paradijs maar in een gebroken wereld. Toch laat God ons niet los. Daarom huil als
je verdrietig bent. Paulus heeft het nodige meegemaakt in zijn leven. Geloof zonder liefde is koud. Paulus wordt 
vastgehouden, laten ook wij met vertrouwen in hart vasthouden. Die Hoop beschaamt niet. Deel ook van die hoop en die 
liefde in geloofsvertrouwen.
In de avonddienst preekte ds A.  Gooijer over Hebreeën 12: 14-24. Vers 15a. Niet achterop raken in de genade. De 
gemeente heeft de genade gekregen en Paulus vraagt zich af of ze niet achter raken. Paulus geeft 2 waarschuwingen en 
wijst op de bestemming. 1e waarschuwing: Onverschilligheid. Ezau 's eerstgeboorterecht. Wij als we veel met andere 
zaken bezig zijn. Jaag de vrede na. 2e waarschuwing: Bitterheid. Teleurgesteld zijn en erin blijven hangen. Wrok in onze 
samenleving. Bestemming. Vers 22. Een rondleiding in het nieuwe Jeruzalem. God leeft en werkt ook vandaag. Jezus als 
eerstgeborene daarom kunnen ook wij zo genoemd worden. Jezus de Middelaar. We zijn eigenlijk al bij onze bestemming,
als we meezingen, als we Gods genade erkennen. Stimuleer elkaar. Steek je hand uit naar degene die achterop raakt. 
Jezus’ hand laat nooit los.. 
 
Onze zieken:
Afgelopen woensdag is mw. Wil Boogaard, na een onrustige nacht met buikklachten opgenomen in het Franciscus 
Gasthuis in Rotterdam voor verder onderzoek. In De Kreek, afdeling Rietgans, kamer 9 verblijft mw. Molendijk-Ras, zij 
is ernstig ziek en zal mogelijk daar voor langere tijd verblijven. Het wordt altijd gewaardeerd als u onze zieken zo nu en 
dan een berichtje of kaartje stuurt!
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. 

Mededelingen Kerkenraad,
De kerkenraad is dankbaar en blij dat we als gemeente weer in de kerk bij elkaar konden komen afgelopen zondag. We 
mochten in de ochtenddienst 2 nieuwe leden verwelkomen namelijk Hanneke en Klaas Bijzet. Aanmelden voor het 
bijwonen van de kerkdiensten is niet meer nodig. De bijzondere catechesegroep mocht in de Schans weer bijeenkomen 
rondom een Bijbelverhaal met als thema horen en luisteren. Een enthousiaste groep vrijwilligers heeft na een dag hard 
buffelen de pastorie ontdaan van vloerbedekking en behang.  Een paar dagen later maakten schilders een start om de 
bruine kozijnen wit te schilderen. Veel gemeenteleden hebben al digitaal of op papier hun financiële toezegging voor de 
actie Kerkbalans gedaan. En voor wie dat niet gedaan heeft, het kan alsnog. We verwachten dat de woensdagochtend-
bijbelkring in februari ook weer kan beginnen. De intrededienst van ds. Gerrit van Wolfswinkel zal DV zondag 10 april 
plaatsvinden. We zijn de Heere dankbaar voor al deze activiteiten.

Bloemen
Afgelopen zondag, 23 januari, werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar het echtpaar
Minderhoud–Hut en naar het echtpaar Bijzet.

Diaconiecollecten
Vandaag collecteren we voor een project van P1027, ondersteuning van de Jemenitische gemeenschap buiten Jemen. 
Jemen is één van de armste landen ter wereld. Er woedt een burgeroorlog met grote humanitaire gevolgen. Gevlucht voor 
de oorlog en/of vanwege hun christelijk geloof, leven Jemenieten vaak in slechte omstandigheden buiten Jemen. De GZB 
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maakt zich sterk voor verbetering van hun levenssituatie en de opbouw en toerusting van hun geloofsgemeenschap. Zie 
voor meer informatie over dit project de kerkwijzer of de website.
https://www.project1027.nl/project/ondersteuning-jemenitische-gemeenschap/
Van harte aanbevolen. 

Woensdagochtendbijbelkring.
Op woensdagmorgen 9 februari 2022 komt de  bijbelkring in De Schans 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.  Ds. J.K.Verbree heeft deze morgen de 
leiding. Wel dienen de voorgeschreven 1,5 meter afstand en het gebruik van mondkapjes bij verplaatsing in de ruimten 
gehanteerd te worden. U bent hartelijk welkom. Inlichtingen ouderling J.Pool tel 010-5918577

Onze jongste gemeenteleden hebben voor Kerst een boekje
gekregen. We hopen dat jullie er allemaal veel leesplezier van
hebben gehad! 
Dank aan alle betrokkenen van de kinderoppas, die deze attentie
mogelijk hebben gemaakt.
De kerkenraad.

Diensten 6 februari
10.00 uur: ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer
19.00 uur: ds. K.W. de Jong uit Woerden

Orde van dienst voor zondagmorgen 30 januari 
Voorganger is ds. J. van Belzen uit Maassluis.  Organist is Jaap Kroonenburg.
De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld.
 Gezang 277 vers 2 en 5
Psalm 100 vers 1 t/m 4                 Oude Berijming
Gezang 267 vers 1, 5 en 6
Psalm 40 vers 3 en 4
Gezang 56 vers 1 t/m 4
Psalm 68 vers 13
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezingen: Mattheüs 7 vers 13-29 en Romeinen 7 vers 14-26

Orde van dienst voor zondagavond 23 januari 
Voorganger is ds.C. Cluistra uit Capelle ad Ijssel. Organist is Jaap Kroonenburg.
De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld.
Psalm 65a vers 1 en 2
Psalm 25 vers 3 en 4
Psalm 48 vers 6                                Oude Berijming
Psalm 51a vers 5, 6 en 7
Gezang 468 vers 1, 2 en 3
Gezang 517 vers 1, 3, 4 en 6
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: 2 Samuël 11 vers 1-6 en Psalm 51
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