
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 19 juni
10.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel, voorbereiding HA
19.00 uur: ds. G.M. Bijkerk uit Moordrecht        
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
Heb jij weleens een ontmoeting met God gehad? Een moment van openbaring? Misschien niet heel groots, maar 
ergens in het klein. Zondagmorgen lezen we Handelingen 9:1-9, over de ontmoeting van Saulus met Jezus.

Zieken: 
Met betrekking tot de (ernstig) zieken in ons midden zijn er op het moment van schrijven, voor zover bekend, geen 
wezenlijke veranderingen in hun situatie te melden. 
Laten wij ons verbonden weten met hen in geloof, hoop en liefde. We bevelen allen van harte in uw voorbede aan. 
 
Bloemen
Op zondag 12 juni  werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar mevr. Pronk en 
mevr.  van der Meer-Koorneef.

Giften
Ontvangen van mevr. v.Z. € 130 voor de wijkkas en € 20 voor de zending. In 3e box(wijkkas) CD 2,50

Diaconiecollecte
Er wordt vandaag gecollecteerd voor Noodhulp wereldwijd. Een collecte voor de projecten van Kerk in Actie. Het 
werk van Kerk in Actie wordt uitgevoerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland te 
Utrecht. Van harte aanbevolen.                                                      

Save the Date – Startweekend
De werkgroep gemeenteopbouw is begonnen met de organisatie van het Startweekend. Noteer alvast de volgende 
data in je agenda: 3 en 4 september (en voor de jongeren: 2 sept).

Ken je gemeenteleden.
Hoe ver zou u komen om de goede naam bij de juiste persoon te zetten?
Voor het startweekend in september willen we deze uitdaging graag aangaan.
Vanuit de voorbereidingscommissie die zich inzet het startweekend tot een succes te maken, stellen we u de 
volgende vraag:
Wilt u een leuke foto van uzelf uw partner en/ of je kind sturen via app of mail zodat we hier een leuke quiz van 
kunnen maken? Het mag een foto zijn bijvoorbeeld tijdens vakantie, of tijdens het uitoefenen van uw hobby of een 
jeugdfoto. Het gezicht wel graag goed in beeld, anders wordt het wel heel moeilijk; maar verder zijn er geen regels.
We kunnen natuurlijk ook een foto van u maken als mailen of appen van een zelfgemaakte foto een probleem is.
Neem gerust contact met ons op als dat uw vraag is.
Voor degene die het wel lukt, mail of app de foto naar: Ko Heijboer  koheijboer@gmail.com 0620275377
Nelleke den Broeder Nelleke_64@hotmail.com  0624632796

De Schans
Onderstaand de ontvangsten voor de st. De Schans
Donaties (mei): € 46,03
Opbrengst oud papier (februari): € 300,00

Onderhoud Groote Kerk.
Hoewel grote onderhoudsklussen zo veel mogelijk worden uitgesteld gaat het noodzakelijke onderhoud aan de 
Groote Kerk gelukkig gewoon door. De komende tijd zal het stucwerk in de consistorie en in de kerk worden 
hersteld. Ook zal conform onderhoudsplan weer een deel van de kerk worden geschilderd. Dit betreft gesubsidieerd
onderhoud wat betekend dat de kosten worden gedeeld tussen subsidiegever en kerk. 
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De looppaden onder op het tongewelf (onder de kap) moeten in het kader van veiligheid worden voorzien van 
schopborden. De gemeente Maassluis leverde de materialen, vrijwilligers uit de kerk leveren de arbeid. Iets meer 
dan de helft is inmiddels aangebracht, de rest volgt spoedig. 
De motoren van de luidklokken zijn versleten en worden nog deze maand vervangen. Zo blijft de zondagse oproep 
om naar de kerk te komen klinken over Maassluis!
Geluidskwaliteit en verstaanbaarheid van de diverse dominees tijdens de preek. Hier is al veel aandacht aan 
besteed en dit probleem kent geen eenvoudige oplossing.  Zo is de apparatuur nagekeken en ook de komende tijd 
wordt hier verder op doorgegaan en zal o.a. de ringleiding door een gespecialiseerd bedrijf worden doorgemeten. 
We komen hier later op terug.
Ko Heijboer

Collecten Zondag 12-6-´22        
1. Diaconie, noodhulp Nigeria: € 185,15           
2. Kerk:                                     € 184,00                           
3. Wijkkas:                                € 192,80 +2,50 Can dollar                                 
 
Diensten Zondag 26 juni, 
10.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel - Heilig Avondmaal    
19.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel - Heilig Avondmaal
Oppas: Handelingen 16, Paulus en Silas in de gevangenis
Baby-Peuter oppas: Wendy
Bijbelklas: Atie Bouterse
==================================================================================== 

Orde van dienst voor zondagmorgen 19 juni 
In deze dienst zal er voorbereiding op het Heilig Avondmaal plaatsvinden.
Voorganger is ds. Gerrit van Wolfswinkel. Organist is Jaap Kroonenburg. De liederen zijn uit de bundel Weerklank,  
tenzij anders vermeld. 
Psalm 95 vers 1
Lied: ‘Heer uw licht en uw liefde schijnen”         onder begeleiding van de vleugel
                                                                           Refrein: 
1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen,              Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
waar U bent zal de nacht verdwijnen.                Kom Heil'ge Geest stort op ons uw vuur.
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.          Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.    
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.     Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.        
Schijn in mij, schijn door mij.                                 
    

2. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.                Refrein:
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
    

3. Staan wij oog in oog met U Heer.                  Refrein:
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
   

Psalm 86 vers 6                                                         Oude Berijming
    

Lied: ‘Diep diep diep als de zee’               onder begeleiding van de vleugel
   

Diep, diep, diep als de zee.                      't Is net zo diep, diep, diep als de zee.      
Hoog, hoog, hoog als de lucht.                 Hoog, hoog, hoog als de lucht.     
Wijd, wijd, wijd als het water blauw.         Wijd, wijd, wijd als het water blauw.        
Is Jezus' liefde voor jou en mij.                Is Jezus' liefde voor jou.       
    

Gezang 60 vers 1 en 2
Gezang 60 vers 3 en 4
Psalm 18 vers 1
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Handelingen 9 vers 1-9
 
 



Orde van dienst voor zondagavond 19 juni. 
Voorganger is ds. Bijkerk uit Moordrecht. Organist is Jaap Kroonenburg. De liederen zijn uit de bundel Weerklank, 
tenzij anders vermeld. 
Psalm 97 vers 1, 3 en 5
Psalm 145 vers 2, 5 en 7                              Oude Berijming
Psalm 72 vers 1 en 7
Gezang 365 vers 6 en 7
Gezang 230 vers 1, 3 en 4
Psalm 33 vers 7 en 8
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Johannes 16 vers 5-15 en vers 29-33; Marcus 6 vers 45-52


