
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 21 augustus
10.00 uur:  ds. G. van Wolfswinkel 
19.00 uur:  ds. J.W. Verboom uit Gouda
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:
 Anders dan in de Kerkwijzer vermeld staat zullen we in de morgendienst lezen uit Johannes 2:1-11. Daarin komen 
we Jezus tegen op een bruiloftsfeest, waar water door Hem in wijn wordt veranderd.
Afgelopen donderdag waren we in de kerk voor het huwelijk van Melvin en Lisa de Heus - Wakker (Van der 
Zandestraat 16, 4041 XK, Kesteren). Een fijne dienst waarin het bruidspaar de woorden meekreeg 'een drievoudig 
snoer wordt niet snel verbroken'. Van harte wensen we jullie dat toe op je plekje in Kesteren: samen met God de 
weg gaan!
  
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. 

Bericht van overlijden: 
Op vrijdag 12 augustus is overleden Gerjanne van Hoeven (Watermolen 6, 3146 SR) op 62-jarige leeftijd. Gerjanne 
was al langer ernstig ziek. Haar heengaan is een groot verdriet voor de achterblijvers. We wensen hen van harte 
Gods nabijheid en troost toe. De dienst van afscheid was vrijdag 19 augustus om 10 uur in de Groote Kerk, waarna 
de begrafenis plaats vond. 
 
Bloemen
Op zondag 14 augustus  werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar  het 
echtpaar 
de Zoeten-Van der Starre  en naar Yvonne Bokhorst.

Diaconiecollecten
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

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 of Nelleke den Broeder. Nelleke_64@hotmail.com   0624632796
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Collecten 14 augustus, 
Diaconie, alg.middelen: 141,55                Kerk: 157,35                             SAMEN, GZB,Colombia: 164,90

Diensten Zondag 28 augustus, 
10.00 uur:  ds. P. Vermaat           19.00 uur:  ds.  H. Mast (Ter Heijde aan Zee) 

Orgelconcert Jos van der Kooy
Zaterdag 27 augustus geeft Jos van der Kooy een orgelconcert in de
Groote Kerk. Jos van der Kooy is docent voor het hoofdvak orgel aan het
Koninklijk Conservatorium te Den Haag. In zijn loopbaan heeft hij heel
wat prestigieuze organistenposten bekleed: zo was hij cantor-organist
van de Westerkerk in Amsterdam en stadsorganist van Haarlem.
Momenteel is hij organist van de Remonstrantse Arminiuskerk in hartje
Rotterdam en organist van de Gotische Zaal van de Raad van State in
Den Haag.
Het programma begint met een aria over het lied ‘Verlosser, Vriend, Gij
hoop en lust’ van Feike Asma. Van Jan Zwart komt een fantasie over Psalm 103:8 ‘Gelijk het gras is ons kortstondig
leven’ voorbij. Ook virtuoze werken van componisten Charles-Marie Widor, Johann Sebastian Bach, César Franck 
en Max Reger komen voorbij. Bovendien zal Jos van der Kooy een improvisatie geven.
Kortom, het wordt een zeer gevarieerd programma met voor ieder wat wils! Het concert begint om 20.00 uur en de 
deuren gaan open om 19.30 uur. De toegangsprijs is 10 euro. Wist u dat personen tot 18 jaar gratis naar binnen 
mogen? Leuk om uw kind of kleinkind mee te nemen en kennis te laten maken met klassieke muziek en de vele 
concertmogelijkheden van ons prachtige Garrels-orgel. Op de beamer wordt de speeltafel geprojecteerd, zodat in 
de kerk is te volgen wat er daarboven gebeurt.
                                                                                                          

Orde van dienst voor zondagagmorgen 21 augustus.
Voorganger is ds. Gerrit van Wolfswinkel  Organist is Jaap Kroonenburg
Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank 
Psalm 72 vers 1                                                Oude Berijming
Psalm 75 vers 1 
Gezang 439 vers 1, 2 en 3                            Onder begeleiding van de vleugel

Kinderlied ‘Een rivier vol van vrede’              Onder begeleiding van de vleugel
1                                        2                                                 3                                            4
Een rivier vol van vrede,   Een fontein vol van blijdschap,   Ik heb de liefde van Jezus,    Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,     een fontein vol van blijdschap,      ik heb de liefde van Jezus,     een fontein vol van blijdschap,
een rivier vol van vrede,   een fontein vol van blijdschap,    ik heb de liefde van Jezus,    ik heb de liefde van Jezus,
in mijn hart.                       in mijn hart.                                 in mijn hart.                            in mijn hart.
Een rivier vol van vrede,   Een fontein vol van blijdschap,   Ik heb de liefde van Jezus,    Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,     een fontein vol van blijdschap,      ik heb de liefde van Jezus,     een fontein vol van blijdschap,
een rivier vol van vrede,   een fontein vol van blijdschap,    ik heb de liefde van Jezus,    ik heb de liefde van Jezus,
in mijn hart.                       in mijn hart.                                 in mijn hart.                            in mijn hart.

Psalm 146 vers 1 en 3
Gezang 54 vers 1, 3 en 4
Psalm 68 vers 8
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing Johannes 2 vers 1-11

Orde van dienst voor zondagavond 21 augustus
Voorganger is ds. J.W. Verboom uit Gouda. Organist is Jaap Kroonenburg.
Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank 
Psalm 65 vers 1 en 2                                      Oude Berijming
Gezang 467 vers 1, 2 en 5
Gezang 487
Psalm 62 vers 1
Psalm 62 vers 3 en 4
Psalm 89 vers 1 en 7
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: 1 Samuël 1 vers 1-20



Startweekend 'Aan tafel':
Op 3 en 4 september bij leven en gezondheid
hebben we startweekend. De voorbereidingen zijn in
volle gang. Het belooft een mooi programma te
worden. Waarin we elkaar spreken, ontmoeten,
beter leren kennen en hopen te inspireren. Op de
flyer die vandaag uitgedeeld wordt staan de
verschillende onderdelen, hieronder een korte uitleg.
  

10.30 ONTMOETING en LUNCH:
Om half elf zijn alle gezinnen, jongere en
oudere ouders van harte welkom om elkaar te
ontmoeten rond het thema 'Aan tafel'. We
hebben verschillende activiteiten bedacht om
een gezellige morgen te hebben samen.
12.30 Aansluitend zijn de ouderen van de gemeente
(80+) hartelijk welkom om met de jongsten samen
pannenkoeken te eten. Jawel... aan tafel!
14.00 -17.00 SPELMIDDAG 
Uitdagend middagprogramma met aansluitend
hamburgerfestijn.... Ja wel...... Aan (sta) tafel, in de
middag vanaf 2 uur voor jong en oud, met
verschillende thema's.
Hoe goed kent u uw gemeenteleden bij naam zelfs
als ze een jonge versie laten zien... Hier zijn
bonuspunten mee te verdienen... In groepjes de kerk
door om door middel van qr codes de kerk te
verkennen.  Op de verschillende vragen wordt een
antwoord verwacht om uiteindelijk tot het bedoelde
eindresultaat te komen. Ook voor jong(er) en oud
want er moeten 2 qr vragen in de toren beantwoord
worden. Als alle vragen juist beantwoord zijn kan er
een zin worden gevormd. Deze verwijst naar een
bepaalde plek in de kerk. 
Daarnaast worden uw sjoelvaardigheden
uitgedaagd. Op en aan tafel.
En er is een ontmoeting met gesprek rondom wat originele kletspot vragen.  Om elkaar beter te leren kennen.... 
rondom een tafel.
17.30 DINER met HAMBURGERS
19.00 DE GROOTE KERK AAN TAFEL - CREATIEF:
Vanaf half acht is iedereen welkom om samen, met de Bijbel in de hand na te denken over het thema 'Aan tafel'. Als
we onze wijkgemeente zien als 'aan tafel', wat zien we dan voor ons? Waar dromen we van? Wat leert de Bijbel 
ons? Daarna maken we in groepjes een aantal kunstwerken, waarbij we begeleid worden door een aantal schilders 
uit de gemeente (o.a. Henk Terlouw).
Voor deze activiteit is het fijn als je voor 28 augustus opgeeft, zodat de juisteGeef je op voor deze activiteit 
via: gk.gemeenteopbouw@gmail.com of per telefoon: Liesbeth, 06-57690620.
  

ZONDAGMORGEN:
10.00 Themadienst 'Aan tafel'. Ook het programma van de Bijbelklas sluit hierbij aan. Koffie na afloop.
VLAGGETJES bij de KOFFIE:
Op zondag 21 augustus krijgt u na de kerkdienst een vlaggetje uitgedeeld met de vraag of u op dit vlaggetje wil 
schrijven wat uw associatie is met "aan tafel".
Welke goede herinnering of gevoel heeft u bij dit onderwerp wat als thema centraal staat tijdens het startweekend.
U kunt uw beschreven of getekende vlaggetje ( met uw naam) weer mee terug nemen naar de kerk tot en met 
zaterdag 3 september zodat de kinderen hier een slinger van kunnen maken en we de kerk feestelijk kunnen 
aankleden.
Op zondag 4 september hangen de vlaggetjes door de kerk en met de koffie in de hand kunnen we elkaars 
opmerkingen dan bekijken en er met elkaar over praten. De daarvoor benodigde touwtjes zijn al gehaakt door Ineke
en Sonja. U krijgt er komende zondag al vast iets van te zien zodat u een idee krijgt wat de bedoeling is. Met elkaar 
hopen we zo het startweekend tot een feestelijke gebeurtenis te maken.
Geef je op voor de verschillende activiteiten via gk.gemeenteopbouw@gmail.com of per telefoon: 
Nelleke, 06-24632796 of Liesbeth, 06-57690620.
We hopen elkaar te ontmoeten op zaterdag en zondag! 
Hartelijke groet, Werkgroep gemeenteopbouw
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Activiteiten Startweekend
    Zaterdag 3 sept:
    10:30: Ontmoeting jonge gezinnen
    12:30: Pannenkoeken 80+ en jonge gezinnen
    14:00 - 17:00: Spelletjes / kletspot / fotospeurtocht / ontmoeting
    17:30: Diner met hamburgers
    19:00-21:30: Ontmoetingsavond met als thema: De Groote Kerk aan tafel
    Zondag 4 sept
    10:00: Ochtenddienst met muziek en kindermoment
    Na de dienst koffie / thee / limonade met taart
    De activiteiten vinden plaats in zowel De Schans als in de kerk.


