
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 26 juni
10.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel, viering Heilig Avondmaal
19.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel, viering Heilig Avondmaal     
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
Traditie: Wat is traditie eigenlijk? Waarom is traditie zo belangrijk? Hoe ga je op een goede manier met tradities 
om? Op de wijkavond spraken we hierover. Vervolgens waren er verschillende mensen die er op terug kwamen. 
Het is blijkbaar een onderwerp dat leeft en daarom hier nog een kleine aanvulling.
Traditie komt van het werkwoord 'tradere' en betekent zoveel als overleveren.
Overleveren kun je zien als doorgeven. In een traditie wordt iets doorgegeven van de een op de ander. In onze 
kerkelijke traditie is dat de inhoud van het geloof en wat is het mooi als we daar goede gewoontes en vormen voor 
vinden. Overleveren kun je ook zien als verraad (denk aan Judas die Jezus overleverde). Zoiets gebeurt als een 
vorm of gewoonte zo belangrijk wordt, dat de inhoud tekort gedaan wordt of naar de achtergrond verschuift.
Een mooi voorbeeld hierbij is het verschil in avondmaalsvieringen, aan tafel, lopend, in een kring enz. Bij de ene 
vorm beleef je andere aspecten van het avondmaal dan bij de andere vorm.
Om de inhoud van geloofstradities zo goed mogelijk door te geven, moet je altijd de vraag stellen of de inhoud van 
een vorm wel zo geschikt is. Voor een traditionele gemeente is dan juist de veelkleurigheid van de gemeente een 
cadeau. De diversiteit zorgt immers voor meerdere invalshoeken en vragen.

Zieken: 
 Wil Boogaard wordt maandag opgenomen voor een pittige operatie. We wensen en bidden je toe, samen met 
Robert, dat de operatie goed zal verlopen en het herstel voorspoedig zal zijn. 
Verschillenden onder ons hebben te maken met zorg, ziekte, verdriet, eenzaamheid enz. Soms voor kortere tijd, 
soms al zo lang. Soms gaat het dan weer beter, soms blijft het steeds maar even zwaar. Bij Joni Eareckson Tada 
las ik het volgende:
'Heb je weleens een telefoonnummer op je hand gekrabbeld omdat je in de gauwigheid geen papier had? God 
hoeft niets op zijn hand te schrijven om te voorkomen dat Hij iets vergeet. Maar het is wel een prachtig beeld, dat 
ons helpt om te begrijpen dat zijn aandacht voortdurend naar ons uitgaat. In zijn oneindige liefde is Hij helemaal op 
jou gericht. Jouw naam staat in de palm van zijn hand gegrift. Draag dat beeld bij je. Elke dag, en elke donkere 
nacht. (bij Jesaja 49:14-16).'

Bloemen
Op zondag 19 juni  werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar het echtpaar 
Brouwer-van Asperen en naar  het echtpaar van Baalen-Mostert.

Diaconiecollecte
De eerste diaconiecollecte is bestemd voor de Plaatselijke ondersteuning. De tweede diaconiecollecte en tevens 
Avondmaalscollecte is bestemd voor de HGJB. De diaconie zal de HGJB dit jaar steunen in het werk wat zij doen 
voor jongeren, en voor het Diaconaal project in Mozambique. Van harte aanbevolen.

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
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Onderscheiding 
Wij feliciteren ons gemeentelid Henrike Heijboer met het bijzondere feit dat zij
afgelopen woensdagavond uit handen van burgemeester Haan een
onderscheiding van de koning (lid in de orde van Oranje Nassau) kreeg
uitgereikt voor het werk wat zij in de gemeente heeft verricht.

Beste gemeenteleden
Cycleforhope 2022 gaat van start op donderdag 30 juni. Team Interdam- Zuid-Holland gaat weer de uitdaging aan.
Edwin gaat fietsen en Marina is begeleider teamcaptain. We fietsen vanaf Dordrecht naar Noordwijk, dan naar 
Zeewolde via Sneek naar het puntje van Limburg. Dan een stukje door Belgie naar Vessem in Noord Brabant. 
Hiervandaan via Etten-leur naar Kamperland in Zeeland. En dan de laatste 102 kilometer naar Dordrecht waar we 
rond 16 uur zullen finishen.
De renners zullen moeten zwoegen, zweten en het snot voor hun ogen fietsen. Dan ervaren ze een klein beetje wat
de gasten ervaren die worstelen met verslaving of psychische problemen. Dit doen de renners vol overgave en wij 
hebben dan ook een hecht team, dat er voor gaat.
Natuurlijk vertel ik dit niet voor niets, wij doen dit om geld op te halen voor vrienden van de Hoop. Deze stichting 
zorgt ervoor dat het geld dat via sponsoring binnen komt en gebruikt word voor: 
    • Inloophuizen, een veilige en warme plek voor mensen die eenzaam, dakloos en vaak ook  verslaafd zijn.
    • Werkervaringsplekken en interne opleidingsschool, zo word de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind.
    • Pastoraat, gesprekken voor cliënten die vragen hebben over de Here God en meer over Hem willen weten.
    • Stay clean, verslavingsvrij blijven lukt het best als je samen vecht. Daarom stimuleert de Hoop cliënten om deel 
te nemen aan de zelfhulpgroepen.
    • Huizen van Hoop, kleinschalige woongemeenschappen met extra bescherming
Meer informatie kunt u op de site van de vrienden van de Hoop vinden.
U kunt ons nog steeds sponsoren. Dit mag door middel van een envelop in de deur, maar kan ook via 
cycleforhope.nl en dan zoeken naar Team Interdam -Zuid-Holland, of op Edwin van Muijen.
Ook vragen wij uw voorbede dat de 48 uur veilig mag verlopen en alle deelnemers weer veilig over de finish mogen 
komen.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen of mailen.  Bedankt dat u ons steunt.
Edwin en Marina van Muijen

Diensten Zondag 3 juli, 
10.00 uur: ds. J. van Wijk uit Sliedrecht      19.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel
Oppas: Handelingen 25/27, Paulus in de storm op zee
Baby-Peuter oppas: Julia + Rianne              Bijbelklas: Nel Vogel + Gershon
================================================================================

Orde van dienst voor zondagmorgen 26 juni. Voorganger is ds. Gerrit van Wolfswinkel. Tenzij anders vermeld 
worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. Organist is Jaap Kroonenburg.
 Psalm 65 vers 1
Psalm 65 vers 2
Psalm 106 vers 1                                            Oude Berijming
Gezang 98 vers 1
Gezang 330 vers  1 en 4
Psalm 116 vers 3, 7 en 8
Gezang 334 vers 1 en 2
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing: Handelingen 9 vers 10-22
 
Orde van dienst voor zondagavond 26 juni. Voorganger is ds. Gerrit van Wolfswinkel. In deze dienst zal er 
voortzetting en dankzegging van het Heilig Avondmaal worden gehouden. Tenzij anders vermeld worden de 
liederen gezongen uit de bundel Weerklank. Organist is Cor Maat.
Gezang 476 vers 1
Psalm 84 vers 2                                               Oude Berijming
Gezang 476 vers 3
Gezang 335 vers 1 en 2
Psalm 17 vers 3
Gezang 438 vers 1, 2 en 3
Psalm 99 vers 1 en 8
Psalm 136 vers 1 en 2
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3        
Schriftlezing Handelingen 9 vers 10-22


