
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
Zondag10 juli
10.00 uur  ds. J. Ouwendijk uit Alphen ad Rijn
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
Zondagavond lezen we verder in Ezechiël, hoofdstuk 4. We zien hierin hoe Ezechiël de belegering van de stad 
Jeruzalem uitbeeldt. Opnieuw een hoofdstuk dat allerlei vragen op kan roepen. We hopen samen er iets in te 
ontdekken over God en voor ons eigen leven.
    
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 3 juli  werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar  het echtpaar Timmers-
Fijnekam en naar  Wil Boogaard.

Giften
Hartelijk dank.
    
Diaconiecollecte
De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor de Algemene Middelen. Uit dit fonds worden de kosten gefinancierd 
voor het alledaagse diaconale werk binnen onze kerk. 
Het is de basis voor de hulp en steun die wij kunnen geven aan mensen die hulp nodig hebben, in welke vorm dan 
ook. Van harte aanbevolen.

Gezocht
Vind u of jij het ook zo fijn om de dienst live mee te kunnen kijken op vakantie of als u of jij niet in de gelegenheid 
bent om naar de kerk te komen?
De bediening van de camera draait nu op een klein groepje vrijwilligers. Om de diensten te kunnen blijven 
uitzenden mét beeld zijn we op zoek naar mensen die ons team willen versterken. 
Het bedienen van de camera is niet ingewikkeld, dus wil je graag iets doen binnen de kerk waar u direct mensen blij
mee maakt? Meld je dan aan!
Voor meer informatie 06-31236881 (Christon Voois)

Orgelpijpen
In juni brachten de orgelpijpen € 18 op. Verder kan ik een gift melden van NN € 100.  Orgelbezoek leverde € 60 op. 
Heel hartelijk dank voor uw bijdragen!
Mocht u ook een gift voor het onderhoud van ons orgel willen doen, dan kan dit op NL75 INGB 0005 7323 40 t.n.v. 
Orgelcommissie Groote Kerk Maassluis.
De orgelconcertserie vervolgt na een geweldig concert van Hayo Boerema met het Laurens Collegium Rotterdam 
o.l.v. Wiecher Mandemaker met een concert door Sander van den Houten, organist van de Evangelisch-Lutherse 
Kerk te Den Haag (het orgel waar Feike Asma organist geweest is) op zaterdag 16 juli en een Bach-concert 
gespeeld door Cor Ardesch, organist van de Grote Kerk te Dordrecht, op zaterdag 30 juli.
Zie de website www.garrelsorgelmaassluis.nl voor alle informatie.
een hartelijke groet, 
Jaap Kroonenburg.

Huwelijksjubilea juli 2022

  8 juli, 40 jaar:                                  de heer en mevrouw C. Wijnhorst-Buitelaar
24 juli, 64 jaar:                                  de heer en mevrouw J. de Knegt-Metselaar
27 juli, 61 jaar:                                  de heer en mevrouw A. Sluijter-van der Knaap
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Verjaardagen 80 jaar en ouder juli 2022
  7 juli                                                   mevrouw G. van der Meer-Koornneef
15 juli                                                   mevrouw J.E. van Vuuren-van der Stok
19 juli                                                   mevrouw T.H. van der Meer-Swieb
19 juli                                                   mevrouw N. Moerman-den Bakker
24 juli                                                   mevrouw J.D. boer-Kap
24 juli                                                   mevrouw T. Meijboom-Bronwasser
26 juli                                                   mevrouw G.C.E. Harlaar-van Straaten
26 juli                                                  mevrouw J.P.M. van Aalst-Kuivenhoven
26 juli                                                   de heer K.M. Blenk
27 juli                                                   mevrouw L.A. van ’t Wout-van der Klooster
29 juli                                                   mevrouw D. Troost-van Es
31 juli                                                   de heer G. Hooijmeijer

 Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.
 De adressen kunt u vinden in de Kerkwijzers en/of het ledenboek.
 
                                                        collecten
26 juni                                                                3 juli
Diaconie, pl. ondersteuning 181,10                    Diaconie, Libanon   206,95
Kerk                                     171,30                    Kerk                         211,95
Diaconie,HGJB (HA)            310,65                   Kerk, uitgang           167,45

Diensten Zondag 17 juli, 
19.00 uur: ds. P. Bijl uit Papendrecht
10.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel
Oppas: Prentenboek over God
Baby-Peuter oppas:   Willy Bart
Bijbelklas: Nel Vogel + Hannah van Wolfswinkel       
Diaconiecollecte: P1027, hulp Armeense kerk in Aleppo. 
======================================================================================

Orde van dienst voor zondagmorgen 10 juli. 
Voorganger is ds. J. Ouwendijk.  Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. 
Organist is Simon Harinck.
Psalm 103 vers 1 en 7                                   Oude Berijming
Psalm 33 vers 2 en 7
Gezang E vers 1 en 2                                     Achter de Psalmen (Oude Berijming)
Gezang 299                                                      Na het kindermoment onder begeleiding van de vleugel
Gezang 200 vers 1, 3 en 5
Gezang 419
Gezang 452 vers 2, 4 en 5
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Romeinen 8 vers 6-17

Orde van dienst voor zondagavond 10 juli.
Voorganger is ds. Gerrit van Wolfswinkel. Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel 
Weerklank. Organist is Cor Maat.
Gezang 432 vers 1 en 2
Gezang 24 vers 1 en 2
Gezang 434
Psalm 89 vers 4 en 14
Psalm 93 vers 1 en 2
Psalm 65 vers 2 en 4                      Oude Berijming
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Ezechiël 4 vers 1-Ezechiël 5 vers 4


