
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 12 juni
10.00 uur: ds. A. Christ uit Katwijk. 
19.00 uur: ds. Jochemsen uit Noordeloos.
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

Zieken: 
Yvonne Bokhorst kreeg deze week de uitslag van de MRI. Deze uitslag liet zien dat de behandeling aanslaat. 
Reden tot dankbaarheid voor Yvonne en Koen! Dat geeft moed om door te gaan met de behandeling.
 
Bloemen
Op zondag 5 juni  werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar het echtpaar Noort-
Vogel en naar Bep van der Heijden,

Giften
Via Arie Herbert werd een gift van € 50 ontvangen van de fam. S. voor de kerk. Cor Grinwis ontving van mevr. W. € 
10 voor het tekort en € 10 voor de wijkkas en van mevr. G. € 15 voor de bloemengroet. Allen hartelijk dank.

Diaconiecollecte
Vandaag collecteren we voor noodhulp in Nigeria. Ruim 2 miljoen Nigeriaanse christenen en moslims zijn voor het 
geweld op de vlucht in eigen land. In officiële vluchtelingenkampen van de UNHCR is slechts plaats voor 500.000 
mensen. De meeste vluchtelingen wonen daarom in dorpen van mensen, die zelf moeilijk rond kunnen komen. Er is
een enorm tekort aan voedsel, water en hygiëne. Via Nigeriaanse kerken en organisaties biedt Kerk in Actie 
voedselhulp, water en sanitair en hulp voor 1200 volwassenen en 600 kinderen om trauma’s te verwerken. Van 
harte aanbevolen.

Wijkkascollecte
Vandaag zondag 12 juni is de uitgangscollecte bestemd voor de Wijkkas en dat is de kas / de rekening van waaruit 
alle wijkgebonden kosten worden betaald. De Kerkenraad beveelt deze collecte in uw warme belangstelling aan!
Voor de mensen die vandaag niet in de kerk kunnen zijn en zij die hun bijdrage liever rechtstreeks overmaken 
geven wij u hierbij nog even het bankrekeningnummer. Het nummer is: NL91 INGB 0001 8504 03 t.n.v. Wijkkas 
Wijkgemeente Grote Kerk.
 
Zingen in de dienst: Als Commissie Muziek zijn we blij met de reacties op onze oproep voor musici die een 
bijdrage willen leveren tijdens de eredienst. Hartelijk dank! Ondertussen hebben we nu een aantal diensten gehad 
met daarin plaats voor een kinderlied of een ander lied dat niet in Weerklank staat. Steeds proberen we daarin zo 
goed mogelijk te kiezen: past het lied in de dienst, bij de gemeente enz. Ons verlangen is dat we daarmee de 
gemeente in de breedte dienen en vooral dat we samen zingen tot Gods eer. Soms is dat best zoeken, als een lied 
bijvoorbeeld minder bekend is dan gedacht. Om dat te voorkomen zullen we de komende tijd kijken of het helpt als 
we de noten van de melodie toevoegen, of van tevoren een opname in youtube delen. Heb je verder nog vragen, 
opmerkingen of tips? Neem gerust contact op! Erik Ammerlaan, Leo den Broeder, Sera Vruggink of de dominee.
                                                                        
 Collecten Zondag 5-6-´22        
1. Diaconie, alg. middelen:  € 241,05            
2. Kerk:                                € 201,55                            
3. Diaconie, GZB Libanon:  € 211,55                                  
 
 
Diensten Zondag 19 juni, 
10.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel, voorbereiding HA
19.00 uur: ds. G.M. Bijkerk uit Moordrecht        
Oppas: Handelingen 9, Paulus, knecht van God
Baby-Peuter oppas: Willy Bart
Bijbelklas: Emma Groenendijk en Hannah
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Orde van dienst voor zondagmorgen 12 juni 
Voorganger is ds. A. Christ uit Katwijk. Organist is Jaap Kroonenburg. De liederen zijn uit de bundel Weerklank,  
tenzij anders vermeld. 
Gezang 188 vers 1 en 2
Psalm 98 vers 1 en 2
Gezang 489 vers 1 en 2
Gezang 489 vers 3
Gezang 489 vers 4
Gezang 609                                     kinderlied onder begeleiding van Sera
Psalm 119 vers 12 en 40
Psalm 89 vers 7 en 8                      oude berijming
Gezang 437 vers 3
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Handelingen 6 vers 8-15 en Handelingen 7 vers 52-60
 
 
Orde van dienst voor zondagavond 12 juni. 
Voorganger is ds. Jochemsen uit Noordeloos. Organist is Jaap Kroonenburg. De liederen zijn uit de bundel 
Weerklank, tenzij anders vermeld. 
Psalm 96 vers 1 en 2
Psalm 31 vers 11 en 17                 oude berijming
Psalm 86 vers 4
Gezang 68 vers 1 en 2
Gezang 377 vers 5 en 6
Gezang 397 vers 2 en 3
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Handelingen 11 vers 19-30
 


