
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 Zondagsbrief: redactiegrootekerk  @  pknmaassluis  .  nl     vóór donderdag 12.00  
Zondag 15 mei
10.00 uur: ds. G. van Wolfswinkel    19.00 uur: ds.H.E.J. van der Laan uit Valkenburg (Z-H) 
Hartelijk welkom bij deze 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:
Aanstaande zondag starten we met een prekenserie over Paulus. We lezen Handelingen 7:54-8:8. Daar komen we Paulus voor het 
eerst tegen in de Bijbel, al wordt hij daar nog Saulus genoemd.
Wist je dat er een kanaal aangemaakt wordt in de kerkapp? Daarin wordt informatie over de preek gedeeld en kun je reageren, voor of
na die tijd. Op die manier kun je je eigen betrokkenheid op de zondagse dienst vergroten. En voor mij als predikant is het waardevol 
om te lezen hoe anderen een tekst lezen en ervaren.
Bovenstaande diensten zijn te bekijken via deze link:  https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis
Zieken.
Riet Bal-Fehling is opgenomen in revalidatiecentrum Frankenland, Sint Ludwinastraat 10, 3117 CS Schiedam (en niet in  
Schiewaegh, zoals eerder vermeld werd). Van Anneke Bos kregen we bericht dat ze een kleine hernia heeft. Er zal een behandeling 
volgen die 3 tot 6 maanden kan duren. Sterkte en kracht toegewenst nu ook dit op je pad gekomen is. Afgelopen week heeft Riet den 
Broeder een cva gekregen. Dat heeft een behoorlijke impact en het is nog niet duidelijk in hoeverre ze daarvan kan herstellen. We 
hopen en bidden met haar mee. Van mevr. D. Mostert-Kort ontvingen we bericht dat ze opgenomen is in het ziekenhuis vanwege 
hartritmestoornissen. Mogelijk mocht ze rond het weekend alweer naar huis, na behandeling. We hopen dat die goed aanslaat.
In Psalm 3 lezen we dat David zegt: 'U echter HEERE, bent een schild voor mij'. Als zieke en met onze ziekte en problemen mogen 
we dat mee zeggen, en zo schuilen bij God.
Bloemen
Zondag 8 mei werden de bloemen als groet van ons allen gebracht naar mevr. Van Bloois en naar mevr. Rensen-Capellen
Giften:
Ouderling L Wijnhorst ontving van NN € 10 voor de bloemenpot, € 10 voor het orgel en € 30 voor de kerk.
Ouderling A. den Heijer ontving van de fam. N.N. € 50 voor de kerk en € 50 voor de wijkkas. Cor Grinwis ontving voor de 
bloemengroet € 20 van NN. 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.
Rondgangcollecte 2022
Op zondag 22 mei start de Rondgangcollecte 2022, de jaarlijkse inzameling voor speciale projecten van de Diaconie; plaatselijk, 
landelijk en in de wereld. De drie projecten zijn dit jaar:

1. Dak- en thuislozenopvang De Elementen in Vlaardingen
2. Diaconaal Centrum Pauluskerk (Rotterdam)
3. Stichting AK Maassluis; humanitaire hulpverlening in Oekraïne

Er liggen op deze zondag enveloppen met een flyer + acceptgiro klaar in de drie kerken.
Wij roepen uw hulp in om deze enveloppen in de wijken te bezorgen. Bij voorbaat hartelijk bedankt.
Voor de projectbeschrijvingen en wijze van doneren, zie info bij Diaconie in de Kerkwijzer en de PKN-Maassluis website.
Wijkavond 
Denk je ook wel eens na over de toekomst van de kerk?  Op D.V. 19 mei om 20.00 uur in de Schans gaan we daarover in 
gesprek. Naar aanleiding van deze avond zullen we een viertal werkgroepen starten: jeugd, eredienst, kerk naar buiten, 
gemeenteopbouw. Op de wijkavond lichten we dit verder toe. Denk gerust alvast eens na hoe jij betrokken wilt zijn. Op deze 
avond zal ook informatie rond het proces van de gebouwen worden gedeeld. We zien uit naar een goede avond met velen.
Verslag Kerkenraadsvergadering 26 april 2022
1. Welkom door de voorzitter. Hij maakt een rondje hoe het met iedereen gaat.
2. Opening door Erik vd Laan. We lezen Filippenzen 2:12-18 en we zingen “Daar juicht een toon, daar klinkt een stem” 
3. Er zijn verschillende klachten binnengekomen over het geluid omdat sommige dominees minder goed verstaanbaar zijn. Er wordt 
de komende diensten onderzocht hoe dit eventueel verbeterd kan worden.
4. Er komt een gemeenteavond die 2 delen omvat. Het 1e deel zal  gaan over de gebouwen en het 2e deel  over gemeenteopbouw.Voor 
het 1e deel zijn flyers gemaakt, waardoor de bezoekers zich enigszins kunnen voorbereiden.
  “het doel” en “het proces” zullen uitvoerig behandeld worden om dit bij een ieder duidelijk te krijgen. De flyers zullen rond 9 mei 
worden uitgegeven in Maassluis. Dit wordt bij de gemeenteleden aangekondigd. 
Ds. Van Wolfswinkel zal het 2e deel voor zijn rekening nemen. Met de vraag naar de gemeente; “Noem iets wat voor jou vreugdevol 
is” en “Noem iets wat voor jou taai is”. Dit om een beeld te krijgen hoe de gemeente de Groote kerk ervaart. Daarnaast wordt 
besproken hoe de werkgroepen te werk gaan en wat er van je verwacht wordt als je deelnemer aan een werkgroep bent. Je kunt  
inschrijven waar je in wilt participeren. Zo zullen er verschillende werkgroepen worden opgezet. Zoals de Werkgroep 
Gemeenteopbouw, Werkgroep Kerk naar Buiten, Werkgroep Jeugd en Werkgroep Eredienst.
Deze werkgroepen worden toegewezen aan de volgende broeders: Gemeenteopbouw: Ab den Heijer. - Kerk naar buiten: Erik vd 
Laan. - Jeugd: Christon Voois - Eredienst: Erik Ammerlaan.  
De komende tijd zal er een enquête worden verzonden aan de gemeente waarin verschillende vraagstukken zullen worden behandeld, 
zoals: wat willen we nu precies met het gebouw de Groote Kerk en waar wil je als gemeente naar toe.
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5.Informatie over project PGM 3.0 (gebouwen-vraagstuk)-enquête-update vanuit projectgroep en stuurgroep.  Na de zomer moet er 
worden nagedacht over mogelijke opties en scenario’s.
6.De huidige opzet van de HVD wordt opgeheven. De dames en heren van de HVD worden ingedeeld in de verschillende secties en 
daarmee hopen de ouderlingen hierin meer structuur te krijgen. 
7. Sluiting door Erik vd Laan met gebed.
Bedankt.
Graag wil ik iedereen bedanken die middels een kaartje of een telefoontje met mij heeft meegeleefd na mijn heupoperatie. Ik 
ben nu nog aan het revalideren en het herstel gaat gelukkig redelijk voorspoedig. Wim Hoogwerf
Kinderen in de dienst
Afgelopen week hebben we als oppas, samen met onze dominee overleg gehad over de gang van zaken. Daar zijn een paar 
dingen uitgekomen. Allereerst, wat is het fijn dat het weer wat drukker wordt bij de oppas. We hebben besloten om de groep in 
tweeën te splitsen. De jongste kinderen gaan gelijk naar de oppas, de oudere kinderen gaan eerst naar de kerk en zullen na het 
kindermoment naar de Bijbelklas gaan. Dit kindermoment is voortaan voor de Schriftlezing, de kinderen komen voor de zegen 
weer terug in de kerk. Omdat er meer kinderen zijn dan voorheen zou het fijn zijn als we meer hulp zouden krijgen. Wil je 
helpen bij de oppas of de Bijbelklas, laat het even weten aan Jet van Santen de Hoog, jetlabee@hotmail.com / 06-46046040
Groothuisbezoeken
Iedereen wordt bij deze van harte uitgenodigd voor groothuisbezoek, waar een aantal avonden voor gepland zijn. De 
groothuisbezoeken zijn bedoeld om elkaar beter te leren kennen, als gemeenteleden en als predikant. Dat doen we door in 
gesprek te gaan over geloof en leven. De volgende avonden zijn gepland:
1 juni: wijk 3 en 4 ouderling Leo Wijnhorst                               14 juni: wijk 7 en 8, ouderling Jan Pool    
7 juni: wijk 5, ouderling Erik van der Laan                                21 juni: wijk 1, ouderling Ab den Heijer  
8 juni: wijk 2, ouderling Arjen van Klink                                   22 juni: wijk 6, ouderling Ab den Heijer  
                          
Handen geven na de dienst: Wat is het fijn dat 'na corona' steeds meer kan en mag. Zo willen we met ingang van komende 
zondag het handen geven na afloop van de dienst weer invoeren. Een waardevol moment van ontmoeting. Moet je per se een 
hand geven? Als je je daar ongemakkelijk bij voelt is dat geen probleem, een knikje of dergelijke is ook prima. (Bij de uitgang 
is trouwens nog steeds desinfecterende gel te vinden.)
Rectificatie
Het juiste adres van Erik Ammerlaan, ouderling-kerkrentmeester, is: Noorddijk 7, 3142 EB Maassluis.
Collecten Zondag 8-5-´22
Diaconie,alg.middelen:  181,50                        Kerk :  214,45                      Diaconie,oikocredit: 131,35
Diensten Zondag 22 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 
=====================================================================================
Orde van dienst voor zondagmorgen 15 mei
Voorganger is ds. G. van Wolfswinkel. Organist is Jaap Kroonenburg. De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld.
Gezang 284 vers 1 en 2                
Psalm 9 vers 1 en 8
Gezang 484 vers 1, 2 en 3  met gewijzigde tekst
Genade, zo oneindig groot                Genade, die mij heeft geleerd            Want Jezus droeg mijn zondelast
dat ik, die 't niet verdien                    te vrezen voor het kwaad                   en tranen aan het kruis.
het leven vond, want ik was dood     Maar ook, als ik mij tot Hem keer     Hij houdt mij door genade vast      
en blind, maar nu kan 'k zien            dat God mij nooit verlaat.                  en brengt mij veilig thuis.       

Lied: ‘Lees je Bijbel bid elke dag’   met begeleiding van vleugel, 
Lees je bijbel,                                                               Read your bible,  
bid elke dag (3x)                                                          pray every day (3x) 
Lees je bijbel, bid elke dag,                                         Read your bible, pray every day
dat je groeien mag (3x)                                                if you want to grow (3x) 
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag(3x)    Read your bible, pray every day, if you want to grow   
Psalm 56 vers 3 en 4             Oude Berijming
Gezang 424b vers 1 en 2
Gezang 237 vers 2 en 3
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schiftlezing: Handelingen 7 vers 54 - Handelingen 8 vers 8

Orde van dienst voor zondagavond 15 mei Voorganger is ds. H.E.J. van der Laan uit Valkenburg (Z-H) .  Organist is Simon 
Harinck. De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld. 
Psalm 84 vers 1 en 3                      Oude Berijming
Gezang 284
Psalm 119 vers 1 en 3
Psalm 118 vers 1 en 5
Gezang 489
Gezang 433
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Johannes 21 vers 1-14
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