
ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Groote Kerk. Predikant:ds. G. van Wolfswinkel, tel. 06-49880882 
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 24 april
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 uur: ds. G. van Wolfswinkel, doopdienst, er is een gedrukte liturgie.
19.00 uur: ds. J. van Rumpt uit Barneveld 
Bovenstaande diensten zijn te bekijken via deze link:  https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis
 
Doopdienst: Vanmorgen ontvangt Elsa Aurora Johanna Tieleman het dochtertje van Jeroen en Leontine (Eduard van 
Beinumlaan 106, 3122 TL, Schiedam)  de doop. We mogen haar in ons midden opnemen, we danken God en het wordt 
zichtbaar dat God Zelf een relatie met Elsa aangaat. Best bijzonder om te dopen op de eerste zondag na Pasen. In de tekst 
voor de preek (1 Petrus 3:21) wordt het verband gelegd tussen doop en opstanding: 'Nu worden jullie ook uit een slechte 
wereld gered door water. Want door het water van de doop kun je gaan leven zoals God het wil. Het water van de doop 
wast niet het vuil van je lichaam, maar laat zien dat je bij Christus hoort. Christus is opgestaan uit de dood.' . Op het 
geboortekaartje staat geschreven 'Jij bent voor ons een gift van God, Waardevol en klein'. Hoe klein Elsa ook is, God de 
Vader heeft haar in het oog. Dat mogen we vieren. Samen met Jeroen en Leontine zien we uit naar een goede dienst.
Ds. Gerrit van Wolfswinkel

Zieken.
Anneke Bos heeft nog steeds pijnklachten van haar been. We wensen haar veel sterkte toe. Yvonne Bokhorst krijgt 
maandag 25 april haar eerste kuur ter bestrijding van de borstkanker, er zal nog een lang behandeltraject volgen. We 
wensen Yvonne en haar man Koen en zus Janke veel serkte en Gods zegen toe. 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.

Bloemen
Zondag 17 april werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar het echtpaar Wiersma-van der 
Wulp en naar mevr. Vreugdenhil-van der Kleijn.

Diaconiecollecte
De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor Noodhulp in Maassluis. Het is fijn dat we als kerkgemeenschap weer bij 
elkaar mogen komen zoals we gewend zijn. Maar er zijn ook mensen onder ons in de knel geraakt met allerlei problemen,
die de hulp inroepen van de diaconie. Er zijn in Maassluis vluchtelingen. Ook wordt er steeds vaker een beroep gedaan op
de Voedselbank. Daarom is deze collecte zo belangrijk voor alle nood binnen en buiten onze gemeenschap. Geef daarom 
ruimhartig om ruimte te scheppen voor allen die dit zo nodig hebben.

Verlag Kerkenraadvergadering 22-03-2022
Welkom door de voorzitter. Hij stelt dhr. Jan Boer voor aan de kerkenraad.
Opening door Leo Wijnhorst, meditatie, zingen en gebed.
Informatie over project PGM 3.0 (gebouwenvraagstruk)
Dhr. Jan Boer van Kerkvitaal geeft  uitleg aan de Kerkenraad over het proces dat genomen moet worden voor de keuze 
van de verschillende gebouwen binnen de PKN gemeente Maassluis. 
Aanpak, Organisatie, Planning en Kosten. 
De komende maanden wordt er onderzocht wat de dromen, wensen en eisen zijn van de verschillende wijken binnen de 
gemeente Maassluis. De kernvraag hierin is: Wat voor een gemeente willen we zijn over 10 jaar? De 3 gemeenteleden van
de stuurgroep van dit project met Jan Boer. zijn: Arjen van Klink, Gert-Jan Roelofsen en Edwin van Muijen.
Kerkrentmeesters: het beleidsplan van de Groote Kerk moet jaarlijks bijgesteld worden. We bekijken hoe wij daar 
uitvoering aan geven. 
Predikant/consulent. We nemen afscheid van onze consulent ds. den Breejen. Hij wordt bedankt door de voorzitter. 
Sluiting. Leo verzorgt de sluiting met een gebed.

https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis
mailto:jeugdGKMaassluis@gmail.com
mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl
mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl
mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl
mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl
mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl
mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl
mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl
mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl
mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl
mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl


Vertrek scriba
Per januari is Henk van der Heijden na ruim negen jaar teruggetreden als ambtsdrager en gestopt als scriba. Kerkenwerk 
is vaak mensenwerk en helaas verloopt samenwerken niet altijd goed. Henk heeft onvoldoende steun ervaren voor zijn 
werkwijze. Hij heeft moeten besluiten om zijn werk te beëindigen. Henk heeft zich de laatste vijf jaar als scriba 
buitengewoon ingezet voor de wijkgemeente; met zijn oog voor structuur en detail heeft hij lijn gebracht in activiteiten en
terecht gewezen op onvolkomenheden in onze organisatie. Er is veel op Henk afgekomen; in het bijzonder tijdens de 
coronacrisis, toen elke zondag bezoekers aan de kerkdiensten moesten worden geregistreerd terwijl notabene zijn 
echtgenote Bep ziek werd. Wij zeggen Henk (en Bep) hartelijk dank voor de grote inzet. We trekken lessen uit de gang 
van zaken en hopen het vertrouwen te kunnen herstellen.
Namens de kerkenraad,
Evert Vruggink, voorzitter

Woord van dank
Namens de Kerkenraad van de Protestantse Kerk in Parijs wil ik de leden van de Groote Kerk Maassluis hartelijk 
bedanken voor het bedrag dat wij recent vanuit Maassluis kregen overgemaakt (de opbrengst van de Diaconie collecte 
tijdens de dienst op biddag en de inhoud van de geleegde collectebus die bij de ingang van de Kerk staat). 
Het doet vooral mij -  als voormalig lid de Groote Kerk - goed om te zien dat men ook in Nederland en vooral natuurlijk 
in Maasluis belang hecht aan het voortbestaan van onze Nederlandse Protestantse Kerk in Parijs.
U bent van harte welkom op de zondagochtenden mocht u een keer in Parijs zijn. Onze kerk is gevestigd aan 172 
boulevard Vincent Auriol, sommige van onze diensten zijn echter uitsluitend via Zoom dus kijk vooraf even op onze 
website (ernparis.fr).
Rianne Courtin - Goudswaard

                                                         collecten
       Goede Vrijdag 15-04-´02                                        Zondag   17-04-´02
Diaconie, alg. middelen:    €   71,90                        Diaconie, Bangladesh: € 240,10          
Kerk:                                  €   76,60                        Kerk:                            € 271,10                
HA,  HGJB Mozambique: € 304,90                        Kerk, uitgang:              € 219,40 

Diensten Zondag 1 mei, 
10.00 uur: ds.J.W. Sparreboom uit Nieuwerkerk ad IJssel  
19.00 uur: ds. G. van Velzen uit De Lier  
Kinderoppas: Henriette vsdh, Bijbelverhaal: De wonderlijke visvangst 
Diaconiecollecte: Noodhulp Maassluis
=====================================================================================

Orde van dienst voor zondagavond 24 april
Voorganger is ds.  J. van Rumpt uit Barneveld. Organist is Jaap Kroonenburg. De liederen zijn uit de bundel Weerklank, 
tenzij anders vermeld. 
Gezang 230 vers 1 en 5
Psalm 95 vers 1 en 4                      Oude Berijming
Gezang 500 vers 1, 4 en 5
Psalm 89 vers 1 en 3
Gezang 448
Gezang 212 vers 1, 4 en 6
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Openbaring 1 vers 9-18


