
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 29 mei
10.00 uur: ds. F.J. van Harten uit Scheveningen
19.00 uur: ds. H.Z. Klink uit Marken 
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: 
Met het verschijnen van deze brief zitten we midden tussen twee feesten: Hemelvaart en Pinksteren. Met Hemelvaart vieren we 
het Koningschap van Jezus en met Pinksteren vieren we de komst van de Heilige Geest. We hopen feestelijke diensten te 
hebben.
In een eerdere zondagsbrief schreef ik dat er een kanaal 'Bij de preek' zou worden aangemaakt in de app, om berichten rond de 
zondagse eredienst met elkaar te delen. Na wat overleg is besloten dat die berichten gewoon onder de Groote Kerk gedeeld 
kunnen worden. Reageer gerust!
Ds. Gerrit van Wolfswinkel
Om eens over na te denken 
Onlangs luisterde ik naar een podcast waarin Willem Jan Otten een aantal uitspraken deed over het bijwonen van een 
kerkdienst, thuis of in de kerk:
'Wat je mist is de eendrachtige stilte, met z'n allen probeer je alleen te zijn.' 
'Een kerkdienst is geen kijksport, het enige publiek van de dienst is God.' 
'De stream is voor heel veel mensen een levenslijn voor hun geloof.'
Het mooie van deze uitspraken is dat ze je aan het denken zetten over hoe we de kerkdiensten na corona beleven. Wat is het 
voor sommigen onder ons fijn dat er vanuit huis meegekeken kan worden naar de diensten, omdat het niet anders kan. Wat is 
het voor mij als predikant waardevol dat er mensen in de kerk zitten, zodat er contact is. Maar de uitspraken van Otten lijken 
nog weer een spa dieper te steken. God als publiek, met z'n allen alleen zijn.... Om nog eens over door te denken...
Ds. Gerrit van Wolfswinkel
    

Zieken.
Mevr. Riet den Broeder is herstellende, het lijkt steeds stapje voor stapje vooruit te gaan. Dat maakt dankbaar. Dhr. Sonneveld 
mocht afgelopen maandag weer naar huis, we hopen dat hij op korte termijn weer de oude is. Mevr Riet Bal verblijft nog steeds
ter revalidatie in Frankenland.
Bloemen
Zondag 22 mei werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar Esmeralda Borsje en naar  Riet den 
Broeder.
Giften
Ouderling van Klink ontving een gift van € 10 voor de wijkkas van de heer S. Mevr. Vruggink ontving € 25 van dhr. B. voor de 
wijkkas. Roel Touw ontving van mevr. v. S. € 10  voor de diaconie. Hartelijk dank.
Gift orgelconcerten
"Voor hulp bij de aangifte voor de I.B. 2021 ontving ik een bedrag van € 120,00. Dit bedrag wil ik met goedkeuring van de 
gevers bestemmen voor  de Commissie Orgelconcerten Groote Kerk.
Met dank voor het prachtige orgelspel van onze organist, de heer J. Kroonenburg". 
J.M. Kalkman 0105917694              
Kerkbusje
Roel Touw leegde het kerkbusje bij menr. B., dat € 58,60 bevatte bestemd voor het tekort.
Woensdagmorgenbijbelkring
De opbrengst van het collectebusje bedroeg € 128,70 voor vluchtelingenhulp Oekraine
    

Diaconiecollecte
De diaconiecollecte is in alle wijken bestemd voor Missionair Binnenland, de pioniersplek te Den Haag in de wijk Moerwijk. 
Pioniersplekken zijn nieuwe vormen van kerk-zijn. Kerk op een manier die past bij mensen van deze tijd. Geloven in Moerwijk 
is een jonge huis-tuin-en-keuken-kerk in een wijk waar van alles gebeurt. Wij willen kerk-zijn op een creatieve en praktische 
manier die past bij onze buurt en buren. Met elkaar willen we een positieve bijdrage leveren aan de plek waar we wonen. 
Mogen we ook op uw en jouw gebed, betrokkenheid en/of financiële steun rekenen?
    

Kort verslag Wijkavond 19 mei 2022. 
Alle aanwezigen worden door ds. Gerrit van Wolfswinkel welkom geheten. Hij opent met het lezen uit Kolossenzen 3:1-17 en 
we zingen: Samen in de Naam van Jezus. Oude kleren afleggen en nieuwe aantrekken doe je samen. Daarna gaan we in 
groepjes nadenken over de vragen: Wat is positief/negatief aan de gemeente, taai/lastig, waar droom je van als gemeente en wat 
is onze roeping en wat zou je daar zelf in willen doen?
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Tussendoortje: Wat is traditie? Overleveren, doorgeven. Wat is het verhaal dat een gemeente vertelt? Aan ons kleed moet de 
buitenwereld kunnen zien wat we te vertellen hebben, laten we een leesbare brief zijn.
Tijdens de pauze kan iedereen zich opgeven voor de 4 werkgroepen. 1. Kerk naar buiten (Erik van der Laan)
2. Gemeenteopbouw (Ab den Heijer)  3. Jeugd (Christon Voois)  4. Eredienst (Erik Ammerlaan).
Arjen van Klink geeft een toelichting over de commissie gebouwen. Stenen en Emotie. Hoe willen we met elkaar kerkzijn? Er 
worden enkele vragen gesteld en beantwoord. Alle PKN leden krijgen een flyer thuis. De leden van wijk Groote Kerk krijgen 
per email een enquête toegezonden.
Voorzitter Evert Vruggink sluit de avond met dankgebed. 
   

Muzikanten gezocht
U hebt kunnen merken dat er de afgelopen tijd meer muzikale variatie in de dienst is, bijvoorbeeld gebruik makend van de 
vleugel die we als gemeente een paar jaar geleden bij elkaar gespaard hebben. Zo kunnen we voorin een lied met de kinderen 
zingen en kunnen we ook liederen zingen die zich minder lenen voor orgel. Om dit te coördineren is er een Commissie Muziek 
gestart met de dominee, Leo den Broeder, Sera Quik en ondergetekende vanuit de kerkenraad.
Wij hebben al een paar muzikanten, maar we zijn benieuwd of er nog meer muzikaal talent in de gemeente is, waarmee we de 
diensten kunnen verrijken! Dus: speelt u of jij wellicht piano, gitaar, klarinet, trompet, hobo, dwarsfluit, slagwerk, ... (of nog 
een heel ander instrument) ... en zou u wel eens mee willen werken aan een dienst? Meld je dan in de kerk bij ondergetekende 
of stuur een e-mail naar e.ammerlaan@outlook.com
Twijfelt u nog? Laat het ons weten, er is ook ruimte om vrijblijvend met elkaar te oefenen. Hartelijke groet namens de 
Commissie Muziek, Erik Ammerlaan
    

Huwelijksjubilea juni 2022
2 juni: 55 jaar                                   de heer en mevrouw J. Le Kluse-Poot
3 juni: 64 jaar                                   de heer en mevrouw M.C. van Noort-Vogel
20 juni: 25 jaar                                 de heer en mevrouw C.G. van Asperen-Brouwer
20 juni: 25 jaar                                 de heer en mevrouw C.G. van Baalen-Mostert
28 juni: 55 jaar                                 de heer en mevrouw A.C. Timmers-Fijnekam

Verjaardagen 80 jaar en ouder juni 2022
3 juni                                                   mevrouw J. Bax-Boekestein
10 juni                                                 mevrouw D.O. van den Tol-van Acquoij
11 juni                                                 mevrouw T. van den Brink-van der Wal
23 juni                                                 mevrouw M. van Staalduinen-Rodenburg
25 juni                                                 mevrouw C.J. Verduyn-Broeks
26 juni                                                 mevrouw A. van der Kraan-Groeneveld
27 juni                                                 mevrouw P. Broos-de Zeeuw
29 juni                                                 de heer J. Spier
30 juni                                                 mevrouw G. Raadsveld-Koster

 Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.
 De adressen kunt u vinden in de Kerkwijzers en/of het ledenboek.
    

Collecten Zondag 22-5-´22
1. Diaconie, pl. ondersteuning: € 190,35                   2. Kerk: € 188,60                3. Kerk: € 207,80
   

Diensten Zondag 5 juni, 
10.00 uur: ds.Gerrit van Wolfswinkel     19.00 uur: ds.  C.H. van Wesdorp uit Zoetermeer  
Kinderoppas: Nel Vogel, Bijbelverhaal:Vlammen als van vuur 
=====================================================================================
 Orde van dienst voor zondagmorgen 29 mei
Voorganger is ds.F.J. van Harten uit Scheveningen. Organist is Simon Harinck . De liederen zijn uit de bundel Weerklank,  
tenzij anders vermeld.
Psalm 84 vers 1 en 2
Psalm 84 vers 3 en 4
Psalm 32 vers 3 en 4                      Oude Berijming
Kindermoment met hierna het lied  “Dit is de dag”   onder begeleiding van de vleugel (gitaar?)
   

Dit is de dag, (2x)                           Dit is de dag die de Heer ons geeft.          
die de Heer ons geeft. (2x)             Weest daarom blij en zingt verheugd.       
Weest daarom blij (2x)                   Dit is de dag, dit is de dag,             
en zingt verheugd. (2x)                   die de Heer ons geeft.              
          

Psalm 47 vers 1, 2 en 3
Gezang 222
Gezang 77
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Handelingen 6 vers 8-13 en Handelingen 7 vers 54 tot 8 vers 3



Orde van dienst voor zondagavond 29 mei. Voorganger is ds. Klink uit Marken .  Organist is Cor maat. De liederen zijn uit de
bundel Weerklank, tenzij anders vermeld. 
 Psalm 47 vers 1 en 3
Gezang 426 vers 1, 3 en 4
Gezang 187 vers 1 en 3
Gezang 187 vers 4 en 5
Gezang 185 vers 1 en 2
Gezang 189 vers 1 en 2
Gezang 189 vers 5 en 6
Psalm 68 vers 9 en 10                                    Oude Berijming
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: 2 Koningen 2 vers 1-15, Hebreeën 9 vers 24-28 en Lucas 24 vers 49-53


