
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 1 mei
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:
Vandaag gaat in de morgendienst voor ds. J.W. Sparreboom uit Nieuwerkerk ad IJssel.  
In de avonddienst hoopt ds. G. van Velzen uit de Lier  voor te gaan. Gezegende diensten toegewenst.
Bovenstaande diensten zijn te bekijken via deze link:  https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis

Zieken.
Riet Bal-Fehling is in huis gevallen en heeft haar enkel op 3 plaatsen gebroken. Ze is opgenomen in een revalidatie 
centrum waar ze enkele weken moet verblijven. Adres: Riet Bal-Fehling, Schiewaegh Kamer 830 Nieuwe Damlaan 759 
3119 AT Schiedam (toestemming tot publicatie gegeven)
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 mevr. Hoogerbrugge-van der 
Kooij en de doopouders Tieleman-van den Dool.
Giften
Cor Grinwis ontving voor de wijkkas van NN € 20.Voor Oekraïne werd € 15 ontvangen. 
Ouderling Ab den Heijer ontving van de fam. S. € 50 voor de wijkkas.  Allen hartelijk dank.
   

Diaconiecollecte
De diaconiecollecte is bestemd voor een project van P1027, noodhulp aan Venezolaanse vluchtelingen. Colombia heeft 
afgelopen jaren meer dan 1,7 miljoen vluchtelingen uit Venezuela opgenomen. Velen van hen leven in grote armoede en 
onder onveilige omstandigheden. De kerk wil deze kwetsbare mensen graag voorzien van voedsel, onderdak en praktische
hulp. Zie voor meer informatie over deze collecte de kerkwijzer of de website van P1027. Van harte aanbevolen.
   

Bevestiging ambtsdragers
In de dienst van 8 mei D.V. hopen we een aantal ambtsdragers te (her)bevestigen. Bevestigd zullen worden:
Gerrit van den Dool - pastoraal ouderling (Merellaan 1365, 3145 GM)
Edwin van Muijen - ouderling-kerkrentmeester, scriba (Kerkstraat 2, 3144 EB)
Jeroen Tieleman - diaken (Eduard van Beinumlaan 106, 3122 TL Schiedam)
Herbevestigd zullen worden: 
Erik Ammerlaan - ouderling-kerkrentmeester (Vincent van Goghlaan 189, 3142 KT)
Arie Herbert - diaken (Koolmeesstraat 19, 3145 NB)
Henk Terlouw - ouderling-kerkrentmeester (Olmendal 114, 3142 AL)
Leo Wijnhorst - pastoraal ouderling (Röntgendreef 68, 3146 BN)
We zijn God dankbaar dat al deze vacatures vervuld zijn en voor de bereidwilligheid van de verkozen broeders. Draagt u 
hen in uw gebed? Van de broeders die aftredend zijn zullen we in september afscheid nemen.
   

Dank,
Langs deze weg wil ik een ieder bedanken  die met een kaart of op andere wijze heeft meegeleefd na mijn knieoperatie,
Nogmaals dank,
Josien Grinwis
   

Wijkkas
De wijkkasbus bracht in april € 55,20 op.
   

Nederlandse Protestantse Kerk Parijs      
De extra collectebus  bevatte in april € 44,10
De Schans
Onderstaand de ontvangsten voor de st. De Schans
Donaties (maart):                             €   12,00
Opbrengst oud papier (december):  € 348,60
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Woensdagochtendbijbelkring
Op woensdagmorgen 11 mei 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. U bent hartelijk welkom.  Inlichtingen: ouderling J.Pool tel 010-5918577
   

Huwelijksjubilea mei 2022
1 mei: 25 jaar                                   de heer en mevrouw P.J.C. de Bruijn-Lens
3 mei: 45 jaar                                   de heer en mevrouw J.F. Poot-Vink
16 mei: 55 jaar                                 de heer en mevrouw C. Pool-van den Heuvel
18 mei: 60 jaar                                 de heer en mevrouw G. van ’t Wout-v.d. Klooster
19 mei: 61 jaar                                 de heer en mevrouw J. Gielbert-van der Harst
25 mei: 62 jaar                                 de heer en mevrouw J. van der Meer-Koornneef

       

Verjaardagen 80 jaar en ouder mei 2022
1 mei                                                   de heer H. van Staalduinen
2 mei                                                   mevrouw W. Overeem-van den Berg
8 mei                                                   mevrouw J. Hoogendijk-van Loon
9 mei                                                   mevrouw T.L. van der Ham-de Visser
10 mei                                                 mevrouw T. Sonneveld-de Pagter
11 mei                                                 de heer A. de Groot
15 mei                                                 mevrouw A. de Ligt-Vroombout
15 mei                                                 mevrouw W.J. Verburgh-Schilder
16 mei                                                 de heer J.H. Baanvinger
18 mei                                                 mevrouw M.J. Warbout-van der Pol
21 mei                                                 de heer G. van der Houwen
23 mei                                                 mevrouw A. Deutz-van der Gaag
29 mei                                                 mevrouw H. Veugelers-Aranda
29 mei                                                 de heer J. Rietdijk

 Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.
   

Collecten Zondag 24-04-´02
Diaconie, vluchtelingen Venezuela: € 190,95                 Kerk: € 202,95                 Kerk, uitgang: € 196,25 
   

Diensten Zondag 8 mei, 
10.00 uur: ds. G. van Wolfswinkel          19.00 uur: ds. P.L. de Jong uit Rotterdam.
Kinderoppas: Julia Voois en Rianne Boogaard, Bijbelverhaal: De goede Herder
1e diaconiecollecte: alg. middelen+, 2e diaconiecollecte: Oikocredit. 
   

=====================================================================================
Orde van dienst voor zondagmorgen 1 mei
Voorganger is ds.  Sparreboom uit Nieuwerkerk ad IJssel. Organist is Jaap Kroonenburg. De liederen zijn uit de bundel 
Weerklank, tenzij anders vermeld. 
Psalm 100 vers 1, 2 en 4                              Oude Berijming
Psalm 27 vers 1 en 2
Psalm 40 vers 3 en 7
Gezang 28 vers 2 en 3
Gezang 144 vers 1, 2, 3 en 4
Psalm 73 vers 9 en 10
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3, hierna zingen we vers 1 en 6 van het Wilhelmus
Schriftlezing: Johannes 20 vers 19-31
   
Orde van dienst voor zondagavond 1 mei
Voorganger is ds. van Velzen uit de Lier.   Organist is Jaap Kroonenburg. De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij 
anders vermeld. 
psalm 100 vers 1 en 2           Oude Berijming
Psalm 100 vers 3 en 4.          Oude Berijming
Gezang 362b vers 1, 2, 4
Gezang 173 vers 1
Gezang 173 vers 2
Psalm 25 vers 7
Gezang 453
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Psalm 51 vers 12-21 en Lukas 24 vers 13-20 en vers 28-32


