
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 14 augustus
10.00 uur:  ds.  L. den Breejen uit Delft 
19.00 uur:  ds. J. van Belzen
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. E.J. Terpstra over Handelingen 17:15-34. God heeft Zich bekend gemaakt in 
Christus. Paulus vertelt over de Schepper en de komende Rechter. Het Athene van toen lijkt op de wereld van nu, 
mensen leven God voorbij. Paulus kende hun denkbeelden. Ook voor ons geldt, ga liefdevol om met tijdgenoten, ga
in gesprek. Tot geloof komen is vaak een proces. Spreek goed over Christus. Er is een Schepper die Zich laat 
kennen.
In de avonddienst preekte ds. H. Mast over Lucas 9:51-62. De dagen van Zijn opneming. Doelgericht gaat Jezus 
Zijn weg. Onze pelgrimage naar het koninkrijk van God. Houd je oog gericht  op het nieuwe Jeruzalem. God wil 
aanbeden worden met een oprecht hart. Jezus volgen vraagt volharding. Als Jezus roept, kan je dan loslaten? Stel 
prioriteiten.
 
Zieken:
Gerard Boelaars is na een val in het Reinier de Graaf ziekenhuis opgenomen, kamer 257. Hij moet daar voorlopig 
nog blijven.
Yvonne Bokhorst heeft een goede uitslag van de poortwachterklier gekregen, geen uitzaaiingen. Ze zijn de Here 
dankbaar voor deze goede uitslag. De inmuuntherapie gaat nog steeds door. Afspraken over de bestralingen volgen
nog. We wensen Yvonne, Koen en zus Janke Gods zegen toe.
 
Bloemen
Zondag 7  werden de bloemen als groet van ons allen gebracht naar het echtpaar het echtpaar Verbree en naar 
Josien Grinwis.

Giften
Ouderling Ab den Heijer ontving € 20 van mevr. v.d. M. voor de wijkkas en bloemenpot.
Ouderling J. Pool ontving € 20 van de heer H. voor de kerk en van mevr. N.N.  € 70 waarvan € 20 voor de diakonie, 
€ 20 voor de kerkvoogdij, € 10 voor de wijkkas, € 10 voor de De Schans en € 10 voor de bloemendienst.
Hannie Pool ontving enige tijd geleden van de fam. Spier € 10 voor de bloemengroet.
Alle gevers hartelijk dank.

Diaconiecollecten
De eerste diaconiecollecte is bestemd voor de Algemene Middelen. Met de tweede diaconiecollecte steunen we de 
GZB bij het project in Bulgarije, werk door vrouwen in de kleine dorpen. Burgas wordt omgeven door allerlei kleine 
dorpjes waar vooral Bulgaarse, Turkse en Roma vrouwen het werk doen. Het leven is hier niet makkelijk: er is 
weinig werk, jongeren en gezinnen trekken weg en er is nauwelijks een sociaal vangnet. In de meeste dorpen zit 
een moskee maar geen kerk. In steeds meer dorpen ontstaan kleine, christelijke gemeenten dankzij het werk van 
een groepje Samaritaanse Vrouwen. We steunen het evangelisatie en diaconale werk dat de Samaritaanse 
Vrouwen onder leiding van de bevlogen Natalya Stoykova doen. Dankzij deze steun kunnen zij met regelmaat de 
dorpen bezoeken, hoop en steun aan vrouwen bieden, bijbels en bijbelstudiematerialen uitdelen, samenkomsten 
organiseren en praktische hulp bieden. Van harte aanbevolen.

Bedankt:
Iedereen bedankt voor de vele kaartjes, telefoontjes, bloemen en plantjes die wij ontvangen hebben tijdens de 
behandelingen voor mijn borstkanker. Er zullen nog wel bestralingen volgen en de  immuuntherapie moet 
afgemaakt worden. We zijn de Here dankbaar voor de positieve uitslag en alle steun die we ontvangen hebben.
Yvonne en Koen Bokhorst en zus Janke.
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Huwelijk
Op donderdag 18 augustus hopen Melvin de Heus en Lisa Wakker te gaan trouwen.
De kerkelijke inzegening is in de Groote Kerk, de dienst wordt geleid door ds. Van Wolfswinkel en begint om 14.15 
uur.
Na de dienst is er de mogelijkheid om Melvin en Lisa te feliciteren.
Hun nieuwe adres wordt: Van der Zandestraat 16, 4041 XD Kesteren.

Ken je gemeenteleden.   
Hoe ver zou u komen om de goede naam bij de juiste persoon te zetten?
Voor het startweekend in september willen we deze uitdaging graag aangaan.
Vanuit de voorbereidingscommissie die zich inzet het startweekend tot een succes te maken, stellen we u de 
volgende vraag:
Wilt u een leuke foto van uzelf uw partner en/ of je kind sturen via app of mail zodat we hier een leuke quiz van 
kunnen maken? Het mag een foto zijn bijvoorbeeld tijdens vakantie, of tijdens het uitoefenen van uw hobby of een 
(niet te onherkenbare) jeugdfoto. 
Het gezicht wel graag goed in beeld, anders wordt het wel heel moeilijk; maar verder zijn er geen regels.
We kunnen natuurlijk ook een foto van u maken als mailen of appen van een zelfgemaakte foto een probleem is. 
Dat kunnen we na een kerkdienst organiseren. Neem gerust contact met ons op als dat uw vraag is.
Voor degene die het wel lukt, mail of app de foto voor 28 augustus naar Ko Heijboer koheijboer@gmail.com    
0620275377

Nelleke den Broeder
Nelleke_64@hotmail.com
0624632796

Collecten 7 augustus, 
Diaconie, kinderen Colombia 154,80
Kerk                                        173,65
Kerk,uitgang                           129,35

Diensten Zondag 21 augustus, 
10.00 uur:  ds. G. van Wolfswinkel 
19.00 uur:  ds. J.W. Verboom uit Gouda
===============================================================

Orde van dienst voor zondagagmorgen 14 augustus.
Voorganger is ds. J. den Breejen uit Delft . Organist is Jaap Kroonenburg
Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank 
 Psalm 139 vers 1 en 2                   Oude Berijming
Gezang 433 vers 1 en 2
Psalm 19 vers 3
Psalm 106 vers 4 en 5
Gezang 445 vers 1, 2 en 3
Gezang 231 vers 1, 2, 6 en 7
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Hebreeën 11 vers 1-3 en vers 23-29; Lukas 12 vers 49-53

Orde van dienst voor zondagavond 14 augustus. 
Voorganger is ds. J. van Belzen.  Organist is Jaap Kroonenburg.
Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank 
Gezang 440
Psalm 143 vers 1 en 3
Gezang 209 vers 1, 3 en 5
Psalm 73 vers 1, 6 en 13                              Oude Berijming
Psalm 98 vers 3 en 4

Gezang 456 
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Daniël 7 vers 13 en Lukas 17 vers 20 - Lukas 18 vers 8
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