
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 8 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 onze wijkpredikant  ds. G. van Wolfswinkel . We lezen twee Schriftgedeelten, 
namelijk Exodus 19:1-6 en 1 Petrus 2:1-10. Bekende teksten waar bekende beelden in naar voren komen als die van de 
arendsvleugels. De vraag is: wat betekenen de Bijbelgedeelten voor ons? Wat heeft het ons bijvoorbeeld te zeggen dat we 
eigendom zijn van God?
In de avonddienst hoopt ds. P.L. de Jong uit Rotterdam.voor te gaan. Gezegende diensten toegewenst.
Bovenstaande diensten zijn te bekijken via deze link:  https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis

Zieken.
Dhr. J. Sonneveld is afgelopen week opgenomen in verpleeghuis Siloam in Hoogvliet. Zijn vitaliteit nam ernstig af, al 
ging het deze week alweer een stuk beter. 
Als je de gemeente doorgaat, wordt zichtbaar dat verschillenden onder ons een heel pak hebben te dragen. In de oude 
psalmberijming staat geschreven: 'Veel wederwaardigheên, veel rampen zijn des vromen lot; maar uit die alle redt hem 
God; Hij is zijn heil alleen. (Psalm 34:9). Of, zoals het in de NBV staat: 'Al blijft de rechtvaardige niets 
bespaard, de HEER zal hem steeds weer bevrijden.' We wensen en bidden elkaar toe dat die wetenschap ons steeds weer 
bemoedigt.

Bloemen
Zondag 1 mei werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar  het echtpaar de Bruijn-Lens en 
naar Riet Bal -Fehling

Giften:
Ouderling L Wijnhorst ontving van NN € 10 voor de bloemenpot, € 10 voor het orgel en € 30 voor de Kerk.
Hartelijk dank   

Diaconiecollecten
De eerste diaconiecollecte is voor de Algemene middelen. De tweede diaconiecollecte is bestemd voor Oikocredit. 
Oikocredit werkt aan een wereldwijde, eerlijke samenleving waarin bronnen duurzaam worden gedeeld. Iedereen moet de
mogelijkheid hebben om eigen keuzes te maken. En om een waardig bestaan op te bouwen. Bijna 10% van de 
wereldbevolking leeft onder de armoedegrens. De meerderheid woont in afgelegen gebieden. Zij hebben vaak slechte 
toegang tot financiering. Daarom investeert Oikocredit in deze mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zij geloven in 
de kracht van microkrediet. Geld lenen in plaats van geven zorgt voor zelfvertrouwen. Hierdoor krijgen mensen de kans 
zélf een bestaan op te bouwen.   

Bevestiging ambtsdragers
Vandaag 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 wensen de broeders een goede dienst toe en zegen op het werk dat voor hen ligt. Draagt u hen in uw gebed? Van de 
broeders die aftredend zijn zullen we in september afscheid nemen.
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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

Orgelpijpen
De orgelpijpen hebben in april € 23 opgebracht. Heel fijn dat het bedrag weer is toegenomen, mede dankzij 2 briefjes van 
€ 5 en extra bezoekers in de kerk!
Daarnaast zijn op de bank twee bedragen ontvangen, één van € 10 en één van € 100. 
Heel hartelijk dank voor uw bijdragen!
Mocht u ook een gift voor het orgel willen doen dan kan dit op NL75 INGB 0005 7323 40 t.n.v. orgelcommissie Groote 
Kerk Maassluis.
De zomerserie start op 4 juni 20 uur met een concert door Sietze de Vries. De volgende concerten zijn steeds om de 14 
dagen. Wij hopen u te ontmoeten vanaf 4 juni.
Een hartelijke groet, namens Stichting Garrels-orgel Maassluis,
Jaap Kroonenburg.  

Kaarten, postzegels e.d. ton bij de uitgang:
Lieve gemeenteleden, wist u dat u kaarten, postzegels, pennen, suikerzakjes, sigarenbandjes e.d. in de ton bij de uitgang 
mag deponeren? Al deze spullen worden omgezet in geld. Met dit geld worden kinderen geholpen die aan de 
taaislijmziekte lijden. Uw bijdrage om mee te verzamelen wordt dus zeer op prijs gesteld. 
Bij voorbaat hartelijk dank namens de diaconie.
      
Collecten Zondag 1-5-´02
Diaconie, vluchtelingen Venezuela:  € 181,85            
Kerk:                                                 € 175,10            
Kerk, uitgang:                                   € 167,70
   
Diensten Zondag 15 mei, 
10.00 uur: ds. G. van Wolfswinkel.
19.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan uit Valkenburg (Z-H).
Kinderoppas:  Wendy vd zwan, Bijbelverhaal: De barmhartige Samaritaan 
Diaconiecollecte: 1: alg. middelen     box3: oikocredit
   
=====================================================================================

Orde van dienst voor zondagavond 8 mei
Voorganger is ds. P.L. de Jong uit Rotterdam.  Organist is Jaap Kroonenburg. De liederen zijn uit de bundel Weerklank, 
tenzij anders vermeld. 
Psalm 66 vers 1.                             Oude Berijming
Psalm 66 vers 4 en 5.                     Oude Berijming
Gezang 175 vers 1 en vers 4 t/m 8
Psalm 68 vers 7
Psalm 73  vers 9 en 10
Gezang 432
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Jesaja 40 vers 1-8 en 2 Korinthe 1 vers 3-11


