
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 22 mei
10.00 uur: ds. A. Vroomans uit Rijnsburg    
19.00 uur: ds. G. van Wolfswinkel
26 mei (Hemelvaartsdag):
09.30 uur: ds. G. van Wolfswinkel
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.
Bovenstaande diensten zijn te bekijken via deze link:  https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis

Bij de diensten:
In de avonddienst lezen we Ezechiël 1 en maken zo kennis met deze profeet. In het eerste hoofdstuk lezen we over een 
indrukwekkend visioen!

Zieken.
Yvonne Bokhorst heeft inmiddels haar 2e kuur gekregen. Deze was lichter omdat de eerste kuur te zwaar bleek te zijn. We
wensen Yvonne en haar man Koen en zus Janke Gods zegen toe in dit nog lange traject van kuren en uitslagen.
 
Bloemen
Zondag 15 mei werden de bloemen als groet van ons allen gebracht naar mevr. Wijnhorst-Ras en naar dhr. Wijnhorst  

Giften:
Ouderling van Klink ontving een gift van € 10 voor de wijkkas van de heer S. Hartelijk dank daarvoor!

Diaconiecollecte
Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor de Plaatselijke ondersteuning. Op Hemelvaartsdag, 26 mei, is de eerste 
diaconiecollecte bestemd voor de Algemene Middelen. De tweede 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.

Gebedskring: Om gelijk maar even met de deur in huis te vallen, het lijkt me goed en mooi om een gebedskring te 
starten in onze wijkgemeente. Er zijn genoeg teksten in de Bijbel te vinden die laten weten hoe nodig waardevol het 
gezamenlijke gebed in de gemeente is. De praktijk leert dat het meestal even zoeken is naar de beste vorm, meestal kom 
je daar samen wel uit. Heb je interesse om mee te draaien, laat het dan even weten!
Ds. Gerrit van Wolfswinkel

Lieve gemeenteleden,
Wij willen jullie heel erg bedanken voor alle kaarten, berichtjes, bloemen en cadeautjes die wij van jullie 
hebben ontvangen na de geboorte en de doop van Elsa. Wij waren er echt door overweldigd en waarderen 
het enorm. Ook alle steun en medeleven voor en tijdens de zwangerschap, heeft ons goed gedaan en ons 
gesteund. Wij zijn er trots op deel uit te mogen maken van zo'n liefdevolle gemeente.Gods zegen.
Liefs, Jeroen, Leontine en Elsa

Vind je het leuk om te helpen bij oppas of Bijbelklas?
Zoals je gemerkt zult hebben is het kindermoment voortaan voor de Schriftlezing en komen de kinderen voorafgaand aan 
de zegen weer terug in de kerk. De kinderen gaan tussendoor een poosje naar de Schans voor Bijbelklas. Fijn dat ze daar 
een verhaal te horen krijgen, een lied zingen en doorpraten over wat ze gehoord hebben.
Dit kan alleen als er genoeg helpende handen zijn. Daarom zijn we op zoek naar extra hulp. Wil je helpen bij de oppas of 
de Bijbelklas, laat het dan even weten aan Jet van Santen de Hoog, jetlabee@hotmail.com / 06-46046040
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De Schans
Onderstaand de ontvangsten voor de st. De Schans
Donaties (april):                         €   12,00
Opbrengst oud papier (januari): € 459,00
 
Collecten Zondag 15-5-´22
1. Diaconie, P27 Venezuela:  € 190,35                     
2. Kerk:                                  € 255,60
3. Kerk:                                  € 172,75

Dienst 26 mei (Hemelvaartsdag):
09.30 uur: ds. G. van Wolfswinkel

Diensten Zondag 29 mei, 
10.00 uur: ds. F.J. van Harten uit Scheveningen
19.00 uur: ds. H.Z. Klink uit Marken 
Kinderoppas:  Henriette van Santen de Hoog, Bijbelverhaal: Tabitha 

=====================================================================================

Orde van dienst voor zondagmorgen 22 mei
Voorganger is ds.A. Vroomans. Organist is Jaap Kroonenburg. De liederen zijn uit de bundel Weerklank
Psalm 149 vers 1 en 2
Psalm 149 vers 4 en 5
Gezang 178
Na kindermoment gezang 615: 'k stel mijn vertrouwen.....' onder begeleiding van de vleugel
Gezang 301 vers 1, 2 en 6
Gezang 468
Gezang 442
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Johannes 20 vers 19-23

Orde van dienst voor zondagavond 22 mei. Voorganger is ds.  G. van Wolfswinkel.  Organist is Jaap Kroonenburg. De 
liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld. 
Psalm 8 vers : 1, 2 en 3
Psalm 137 vers : 1 en 2
Gezang 442 vers : 1 en 3
Gezang 457 vers : 1, 2, 6 en 7
Psalm 77 vers : 1 en 8                   Oude Berijming
Gezang 451 vers 1 en 2
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 2
Schriftlezing: Ezechiël 1
 


