
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 3 juli
10.00 uur  ds. J. van Wijk uit Sliedrecht.
19.00 uur  ds. Gerrit 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 2:1-3:15. Was Ezechiël 1 misschien lastig te volgen vanwege alle beelden die 
erin naar voren komen, bij dit Bijbelgedeelte weet je misschien ook niet gelijk wat je ermee moet. Van harte welkom 
om samen naar deze oude tekst te luisteren en er net zo lang op te 'kloppen' totdat we horen wat God in onze tijd 
hiermee te zeggen heeft.
    

Zieken: 
Fijn om te horen dat Wil Boogaard - den Hertog terug mocht naar huis na een geslaagde operatie. Nu een periode 
van herstel. Ook Riet Bal-Fehling mocht weer thuis komen. Beiden Gods zegen toegewenst in de komende tijd van 
herstel en het vinden van je weg.
Yvonne Bokhorst heeft weer een tegenslag gehad na een chemokuur en de artsen hebben besloten om te stoppen 
met dit traject. Wel zal de immuuntherapie doorgaan. Volgende week zal er een gesprek plaatsvinden om tot een 
operatie over te gaan. We wensen haar en Koen Gods nabijheid toe.
     

Bloemen
Op zondag 26 juni  werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar mevr. Warbout-van 
der Pol  en naar mevr. van Zanten-vd Stelt.
    

Giften
Cor Grinwis ontving voor het luisteren van de kerkdiensten van fam. NN het mooie bedrag van €200 voor de kerk 
en €10 voor de bloemendienst waarvoor dank. In de collectezak werd een gift aangetroffen van €4,50 voor de 
wijkkas en een gift van €3,50 voor de Kerk in Parijs. Hartelijk dank.
    

Diaconiecollecte
Vandaag collecteren we voor een project van P1027, Libanon-Syrië - hulp voor Aleppo. Aleppo ligt sinds het begin 
van de oorlog regelmatig onder vuur. Nu het geweld afneemt, treft economisch verval de stad. Zes van de tien 
mensen leven onder de armoedegrens. De meerderheid van de bevolking is niet in staat om in hun basisbehoeften 
te voorzien. Mensen komen steeds vaker naar de kerk in de hoop hulp te vinden. Ze komen niet alleen voor 
voedsel, maar ook voor financiële, emotionele of medische hulp. De Armeense Kerk in Aleppo heeft een kliniek 
opgericht om tegemoet te kunnen komen aan de vele hulpverzoeken. DOE MEE! Zorg voor elkaar, niet alleen met 
woorden maar ook met daden… Met Project 10:27 kunnen een gemeente en haar leden de liefde van Christus 
praktisch zichtbaar maken. Dit kan op allerlei manieren. Meedoen met Project 10:27 betekent dat we voor anderen, 
dichtbij en ver weg, iets willen betekenen. Doet u mee?
    

Bloemendienst Groote Kerk
De medewerkers van de bloemendienst hebben het tweede kwartaal van 2022 wekelijks weer 2 boeketten als 
bloemengroet bezorgd bij  gemeenteleden van de Groote Kerk.                                                          
In de bloempot bij de uitgang is het  mooie bedrag van €129,80 gedoneerd.
Aan overige giften is €60 ontvangen: mw. M. €10; mw. vd W.  €10; dhr. W. €5 ; fam. v N.  €20; mw. W. € 10; mw v Z.
€5. Hartelijk dank voor alle donaties!!
Vriendelijke groet Miep Terlouw.       
    

Bedankje
Ik wil iedereen bedanken voor de vele kaartjes en de belangstelling die ik heb mogen ontvangen tijdens mijn verblijf
in Frankenland.
Riet Bal-Fehling

Diensten Zondag 10 juli, 
10.00 uur: ds. J. Ouwendijk uit Alphen ad Rijn.    
19.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel
Oppas: Johannes op Patmos, Openbaring 21-22, Jesaja 11
Baby-Peuter oppas: Riny van Ladesteijn             Bijbelklas: Marjan van Muijen
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Orde van dienst voor zondagmorgen 3 juli. 
Voorganger is ds. J. van Wijk. Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. 
Organist is Jaap Kroonenburg.
Gezang 248 vers 1 en 4
Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4
Psalm 19 vers 4
Lied: ‘Weet je dat de Vader je kent’        Onder begeleiding van de vleugel. 

Weet je, dat de vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.

Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een oen!
Ze trekken altijd aan m'n paardenstraat, ik ben niks waard!
Nou heb ik weer de ranja om gegooid, ik leer echt nooit!
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb altijd pech, ik ga maar weg!

Weet je, dat de vader je kent.
Weet je, dat je van waarde bent.
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom!
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks!
Al noemt de hele klas me chagrijn, ik mag er zijn!
Al zegt m'n broertje steeds: "wat stout ben jij", God houdt van mij.
God houdt van mij!

Ik weet, dat de vader me kent
Ik weet, dat ik van waarde ben.
Ik weet, dat ik een parel ben.
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.

Gezang 301 vers 1, 2, 3 en 9
Psalm 117                                                           Oude Berijming
Gezang 263 vers 1, 2 en 6
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing: Psalm 117 en Romeinen 15 vers 1-13

Orde van dienst voor zondagavond 3 juli.
Voorganger is ds. Gerrit van Wolfswinkel. Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel 
Weerklank. Organist is Jaap Kroonenburg.
Gezang 427 vers 1, 2 en 4
Psalm 32 vers 5 en 6                      Oude Berijming
Gezang 290 vers 1 en 3
Psalm 106 vers 18 en 19
Psalm 19 vers 4 en 5
Gezang 446 vers 6 en 7
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing: Ezechiël 2 vers 1-3, 15


