
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
Zondag17 juli
10.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel
19.00 uur: proponent P. Bijl uit Papendrecht
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 morgendienst van komende zondagmorgen zal Evan Juda Quik worden gedoopt. Evan is de zoon van 
Jonathan en Sera Quik - Vruggink (Nachtegaallaan 18, 3145 CK). We zien uit naar een mooie dienst, waarin 
opnieuw aan een van de kinderen van onze gemeente het teken van Gods eeuwige trouw zal worden bevestigd. 
We lezen Romeinen 6:1-14 in de dien    

Zieken 
Tijdens de ochtenddienst van 10 juli werd Jan Weda onwel. De ambulance bracht hem en zijn vrouw Jeanne naar 
het ziekenhuis. Uit onderzoek bleek dat er niets zorgwekkends werd gevonden en mocht Jan maandag, zonder 
medicatie, het ziekenhuis verlaten. Ze zijn daar de Here dankbaar voor. We wensen Jan en Jeanne sterkte met hun
verhuizing naar de Merellaan.
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 10 juli  werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar  het echtpaar  
Wijnhorst–Buitelaar en naar Riet Bal.

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?

Belijdenis doen
Met een aantal mensen uit de gemeente heb ik gesproken over belijdenis doen. Uit die gesprekken kwam soms 
naar voren dat het niet altijd duidelijk is wat het precies inhoudt. Eenvoudig gezegd komt belijdenis doen neer op 
'hetzelfde zeggen'. Hetzelfde zeggen als wat er in de kerk al jarenlang gezegd wordt (denk bijvoorbeeld aan de 
twaalf geloofsartikelen). Belijdenis doen is hardop zeggen dat je daarmee instemt, dat je bij God hoort en op Hem 
vertrouwt. Er valt nog veel meer te zeggen over wel of niet belijdenis willen doen. Wat is eigenlijk een goed 
moment, waarom zou je het nog even uit willen stellen, of waarom heb je het al zo lang uitgesteld, enzovoorts.  
Neem gerust contact met mij op, of om je aan te melden, of om eens door te praten over dit thema. (Een uitnodiging
voor jongeren én ouderen.)

Vakantieperiode: Vanaf maandag 18 juli tot en met zondag 14 augustus zal ik een viertal weken vakantie hebben. 
Met het gezin hopen we bij leven en gezondheid een tweetal weken naar Bretagne te gaan. 
Inmiddels wonen we hier alweer ruim drie maanden en hebben we een aardige, eerste indruk van elkaar kunnen 
krijgen. Er komt van alles op de gemeente af in deze tijd, en in persoonlijke levens speelt soms ook het een en 
ander. Met waardering denk ik aan de verschillende momenten van openheid en eerlijkheid tijdens ontmoetingen. 
Daarnaast dank ik ieder die een steentje bijgedragen heeft in deze eerste inwerkperiode bij het vinden van mijn weg
in de gemeente.
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Collecten 10 juli
Diaconie, pl. ondersteuning    184,45
Kerk                                         217,85
Kerk, uitgang                           168,35

Diensten Zondag 24 juli, 
10.00 uur: ds.  Proponent L. Solleveld uit 's-Gravenzande.
19.00 uur: ds. J. Reehorst uit Stavenisse 
======================================================================================

Orde van dienst voor zondagavond 17 juli. 
Voorganger is proponent Bijl uit Papendrecht. Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel 
Weerklank. Organist is Simon Harinck.
Psalm 84 vers 1 en 2                      Oude Berijming
Gezang 448
Psalm 146 vers 3 en 8
Gezang 278
Gezang 447
Gezang 519
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: 1Koningen 19 vers 19-21 en Lukas 9 vers 51-62
 


