
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 31 juli
10.00 uur:  ds. C.N. van Dis uit Nieuwegein.
19.00 uur:  ds. M.J. Schuurman uit Oldebroek.
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

NaSchrift
In de ochtenddienst preekte proponent L. Solleveld over Jozua 2 en Matteüs 1. Thema: DIT scharlaken koord. 
Kent u/jij de Here Jezus? Waaraan herkent u/jij Hem? HIJ weet alles van jou. DIT koord, een 
herkenningsteken van leven. Ook een koord van hoop. Het kruis van Christus is onze hoop. De hoop op de 
heerlijkheid.
In de avonddienst preekte ds. J. Reehorst over Handelingen 7 en 8. Thema: Wat is geloven? Stefanus, vol van
de Heilige Geest, doet wonderen en heeft twistgesprekken met de Schrifgeleerden. En hij wordt net als Jezus 
vals beschuldigd. Geloven is dat Jezus centraal komt te staan in je leven. Het getuigenis van Stefanus kost 
hem zijn leven. We mogen altijd om vergeving blijven vragen door het offer van Jezus.
 
Zieken 
Yvonne Bokhorst is weer thuis na een geslaagde operatie. Ze is nu in afwachting van de uitslag van haar 
poortwachterklier. Wilt u haar en haar man Koen gedenken in uw voorbede? We wensen hen Gods nabijheid toe.
Lideweij Valstar is in het verpleeghuis DrieMaasHave gevallen. Gelukkig heeft ze niets gebroken maar wel een 
lichte hersenschudding. We wensen haar sterkte toe in haar situatie op deze hoge leeftijd.
Met betrekking tot de overige (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. 

Overleden:
Op maandag 25 juli is overleden dhr. P. Lens, laatst gewoond hebbende Richard Hollaan 45. We wensen zijn 
vrouw en (klein)kinderen de Kracht van God toe in dit verlies. De afscheidsdienst zal dinsdag 2 augustus om 
13.00 uur plaatsvinden in de aula van de Nieuwe Begraafplaats, Nieuwe  Zeedijk 100, waarna aansluitend de 
begrafenis zal plaatsvinden. De dienst wordt geleid door ds. J. van Belzen

Giften
 Ouderling Jan Pool ontving tijdens huisbezoek van mevrouw N.N. € 10,- voor de kerk.

Bloemen
Op zondag 24 juli  werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar  het echtpaar de 
Knegt-Metselaar en naar mevr. van Aalst-Kuivenhoven.

Diaconiecollecte
De diaconiecollecte is vandaag voor de Plaatselijke ondersteuning. Het is fijn dat we als kerkgemeenschap weer bij 
elkaar mogen komen zoals we gewend zijn. Maar er zijn ook mensen onder ons in de knel geraakt met allerlei 
problemen die de hulp inroepen van de diaconie. Daarom wordt deze collecte van harte aanbevolen voor alle nood 
binnen en buiten onze gemeenschap. Geef daarom ruimhartig om ruimte te scheppen voor allen die dit zo nodig 
hebben.

Huwelijksjubilea augustus 2022
10 augustus: 55 jaar                       de heer en mevrouw A. de Zoete-van der Starre
14 augustus: 25 jaar                       de heer en mevrouw J. Schaap-van Staalduijnen
25 augustus: 68 jaar                       de heer en mevrouw R. Brandon-Talens
28 augustus: 25 jaar                       de heer en mevrouw S.P. Bloom-Pakvis
 

Verjaardagen 80 jaar en ouder augustus 2022
1 augustus                                         de heer R. Brandon
2 augustus                                         de heer H. Zuur
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3 augustus                                         de heer W. Pap
3 augustus                                         de heer P. van ’t Hof
4 augustus                                         de heer C. Verburgh
5 augustus                                         mevrouw M.P. Schrevelius-de Groot
9 augustus                                         mevrouw J. van Spronsen-Ruts
9 augustus                                         mevrouw H.M. van Dorp
12 augustus                                      mevrouw N. Ruygrok-Looije
15 augustus                                      mevrouw J.M. Vreugdenhil-van der Kleijn
15 augustus                                      mevrouw N. van Noort-Vogel
18 augustus                                      mevrouw G.K. de Roode
19 augustus                                      de heer A. van der Windt
20 augustus                                      mevrouw M. den Broeder-Siepman
21 augustus                                      de heer D. van Santen
22 augustus                                      mevrouw M.J. Houthuijsen-van der Knaap
30 augustus                                      de heer M.G.A. Langerak
31 augustus                                      mevrouw M. Gielbert-van der Harst

 Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.
 De adressen kunt u vinden in de Kerkwijzers en/of het ledenboek.

Collecten 24 juli
Diaconie, voedselbank        210,40
Kerk                                     199,90
Kerk, uitgang                       145,95

Diensten Zondag 7 augustus, 
10.00 uur:  E.J. Terpstra uit Bunschoten
19.00 uur:  ds. H. Mast uit Ter Heijde aan Zee
Diaconiecollecte: 
============================================================

Orde van dienst voor zondagagmorgen 31 juli.
Voorganger is ds. C.N. van Dis uit Nieuwegein.Organist is Jaap Kroonenburg.
Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank 
 Psalm 66 vers 1 en 2
Psalm 66 vers 3, 6 en 7
Gezang 207 vers 1, 2, 3 en 4
Gezang 596 vers 1 en 2
Psalm 133 vers 3                                             Oude Berijming
Psalm 91 vers 1, 3 en 5
Gezang 467 vers 1, 2 en 3
Gezang 472 vers 1 en 2
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Mattheüs 7 vers 1-14 en Jakobus 4 vers 1-12

Orde van dienst voor zondagavond 31 juli. 
Voorganger is ds. Schuurman uit Oldebroek.Organist is Jaap Kroonenburg.
Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank 
Psalm 103 vers 3 en 4
Psalm 63 vers 2
Psalm 89 vers 4 en 5
Psalm 45 vers 5 en 7                      Oude Berijming
Gezang 495 vers 1 en 4
Gezang 446 vers 3, 4 en 6
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Hooglied 1


