
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 6 augustus 
10.00 uur:  ds. E.J. Terpstra uit Bunschoten 
19.00 uur:  ds. H. Mast uit Ter Heijde aan Zee 
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 ds. C.N. van Dis over Matteüs 7 en Jacobus 4. Thema: Bidden om de liefde. Je gebed 
is het hart van het geloof. Is het jouw hartsverlangen Jezus te volgen? Jezus is de vervulling van de wet geworden. 
Bid onophoudelijk om Zijn liefde. Laat Jezus je leiden door de woestijn van je leven. Vergeet nooit de goedheid van 
God. 
In de avonddienst preekte ds. M.J. Schuurman over Hooglied 1. Hooglied is het liefdesverhaal van de Heere en de 
gelovige, de liefde tussen God en Zijn volk. De Heere blijft, Zijn liefde blijft. ZIJN verbond blijft. Volg het spoor van 
de schapen, volg de Herder. 
  
Zieken: 
Afgelopen zondag is Josien Grinwis opgenomen in het orthopedisch centrum in Zoetermeer met pijnklachten aan 
haar been. Onderzoek wees uit dat een bacterie de boosdoener was. Inmiddels is een operatie uitgevoerd en 
geslaagd. Josien verwacht met het weekend thuis te zijn met thuiszorg. We wensen Cor en Josien Gods nabijheid 
toe. 
Yvonne Bokhorst knapt goed op na de operatie. Volgende week een bezoek aan de chirurg om de uitslag van de 
poortwachterklier te ontvangen. De inmuuntherapie gaat nog steeds door. Zus Janke mag nog niet op bezoek 
komen, we hopen dat het spoedig weer mag. We wensen Yvonne, Koen en zus Janke Gods zegen toe. 
  
Geboren. 
Onze oud-gemeenteleden Tobias en Alice Hoekstra en zoontje Sem stuurden ons een geboortekaartje van hun 
dochtertje en zusje Nina Willemijn met de tekst: Wij danken God voor dit nieuw leven. Zo klein en kwetsbaar. Maar 
toch zo compleet. Teken van hoop. Glimlach van de Schepper. Dit wonder dat God in ons leven deed. We wensen 
hen de zegen van God toe bij de opvoeding van hun tweede kindje. 
   
Bloemen 
Zondag 31 juli werden de bloemen als groet van ons allen gebracht naar het echtpaar Van ‘t Wout-vd Klooster en 
naar Lideweij Valstar-vd Meeberg. 
 
Diaconiecollecte 
Vandaag collecteren we voor een project van Kerk in Actie, onderwijs voor werkende kinderen in Colombia. In de 
achterstandswijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in een onveilige omgeving 
met geweld en drugs(criminaliteit). Talloze kinderen helpen hun ouders na schooltijd op de markt of in de vuilnis. 
Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie, die deze kinderen allerlei activiteiten biedt en hen weerbaar 
maakt. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en 
leren wat hun rechten zijn.                       
Steun dit werk via de collecte in onze kerk of maak een gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie 
o.v.v. kinderen Colombia. www.kerkinactie.nl/kinderencolombia 
 
Orgelpijpen  
De orgelpijpen hebben in juli een mooi bedrag van € 36,50 opgebracht, mede door een drietal briefjes van € 5! 
Hartelijk dank aan alle gevers. 
Mocht u 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. 
Zaterdagavond 13 augustus speelt Evan Bogerd, organist in de Westerkerk van Amsterdam. Hij speelt werken van 
Reger, Frenck en Langlais. Jos van der Kooy vervolgt op 27 augustus met een gevarieerd programma met werken 
van Asma, Zwart, Widor etc. Als u verzoeken wilt indienen voor het concert van Rien Donkersloot op 10 september 
dan kan dat bij Piet Bouterse. Zelf hoop ik op 24 september aan te sluiten met de Hommage aan Feike Asma. 
Zie de website www.garrelsorgelmaassluis.nl voor alle informatie. 
een hartelijke groet, 
Jaap Kroonenburg. 
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Bedankt 
Graag wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling die we gehad hebben rond het ziekbed en het overlijden van 
mijn echtgenoot Joop van der Meer. De vele kaartjes, telefoontjes en bloemen hebben ons goed gedaan. 
Truus van der Meer-Koornneef. 
 
Bedankje: 
Allen heel hartelijk bedankt voor de kaarten, bloemen, appjes en telefoontjes tijdens en na de ziekenhuisopname. 
Het gaat redelijk goed. 
Wil Boogaard. 
 
Wijkkas 
De wijkkasbus bracht in juli € 25 op. 
    
Nederlandse Protestantse Kerk Parijs       
De extra collectebus  bevatte in mei € 13,50 
 
Collecten 31 juli 
Diaconie, pl.ondersteuning 146,55 
Kerk                                    179,45 
Kerk,uitgang                       130,50 
 
Diensten Zondag 14 augustus,  
10.00 uur:  ds.  L. den Breejen uit Delft  
19.00 uur:  ds. J. van Belzen uit Maassluis 
 

                                                                       In memoriam 
                                                                       Pieter (Piet) Lens 
                                         Geboren: 22 september 1940           Overleden: 25 juli 2022 
Pieter Lens is niet meer onder ons. Hij woonde met zijn echtgenote Gerrie op Richard Hollaan 45. 
Vanaf hun huwelijk, hij uit Gouda en zij uit Scheveningen, woonden zij onder ons. Dat bracht zijn baan mee 
als ambtenaar op het stadhuis. Hun kinderen werden ook hier geboren. Met mooie woorden herinnerden zij 
hun vader, als zorgzaam, lief en met veel humor. In het gesprek, na de dienst van Woord en gebed in de aula 
van de Nieuwe begraafplaats, op 2 augustus j.l., voelden we de warme plek die hij innam onder de vele buren 
en vrienden. Enkele jaren na zijn pensionering, 10 jaar geleden moest hij fysiek een jasje uitdoen en zo'n 5 
jaar geleden nog eens. Dat maakte hem fragiel. De laatste ziekenhuis opname werd wel duidelijk dat zijn 
verscheiden aanstaande was en heeft hij vredig afscheid genomen van zijn geliefden. 
Bij het afscheid in de aula mediteerden we over Psalm 121: "Ik kijk omhoog naar de bergen. Daar komt mijn 
hulp vandaan". Woorden die eerder veel betekenis voor hem kregen. Ook als dankbare herinneringen aan 
vakanties in Zwitserland. 
God, de HERE, is wakker over zijn mensenkinderen. Wat er ook gebeurd. Dat is maar niet een vrome wens, 
maar een - in relatie levend antwoordelijk leven - voor het aangezicht van deze God. 
Die worden nooit beschaamd. Ook zij niet, die zonder Pieter Lens door het leven moeten. 
Ds. Jan van Belzen 
============================================================ 
 
Orde van dienst voor zondagagmorgen 7 augustus. 
Voorganger is ds. Terpstra uit Bunschoten. Organist is Simon Harinck 
Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank  
Psalm 22 vers 13 
Psalm 97 vers 3 en 4                       Oude Berijming 
Gezang 254 
Psalm 135 vers 3, 9 en 11 
Gezang 256 
Psalm 31 vers 3 en 4 
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3 
Schriftlezing: Handelingen 17 vers 15-34 
  
Orde van dienst voor zondagavond 7 augustus.  
Voorganger is ds. Mast uit Ter Heijde aan Zee.  Organist is Cor Maat.Tenzij anders vermeld worden de liederen 
gezongen uit de bundel Weerklank  
Gezang 1 vers 1, 2 en 6 
Psalm 84 vers 3 en 4 
Gezang 519 vers 4 



Psalm 119 vers 1 en 3                   Oude Berijming 
Gezang 241 vers 2 en 6 
Gezang 447 vers 1 en 4 
Als amen op de Zegen: Gezang 477 vers 3 
Schriftlezing: Lucas 9 vers 51-62 
 
 
 


