
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 28 augustus
10.00 uur: ds. P. Vermaat           
19.00 uur: ds. H. Mast (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

Bij de diensten:
 Hartelijk welkom op deze zondag waarop twee gastpredikanten hopen voor te gaan. Vorige week ging het over de 
bruiloft in Kana. Jezus schitterde in Zijn aanwezigheid, door te zorgen voor overvloed waar tekort dreigde. Het 
probleem was al opgelost, nog voor bruid en bruidegom het door hadden. Is dat ook niet zo 'in het groot'? Jezus 
heeft het probleem van ons mensen al 2000 jaar geleden opgelost, ver voordat wij geboren waren of ons ook maar 
bewust waren van het feit dat we verlossing nodig hadden!

Zieken
Afgelopen zondag werd dhr. A. (Arie) van der Windt (P.C. Hooftlaan 19/H, 3141 AB) onverwacht opgenomen in het 
ziekenhuis. Op moment van schrijven is hij daar nog. Er zijn onderzoeken geweest en het lijktr mee te vallen. We 
hopen dat dat zo mag blijven.
Ter bemoediging, woorden bij Johannes 5:1-18: 'Wat lijkt er in jouw leven al zo'n 'lange tijd' te duren? Je mag de 
Heer vragen bij jou neer te knielen zoals Hij neerknielde bij die man bij het bad van Bethesda. Om mee te voelen 
met je onmacht en je tanende hoop. Om je te steunen en je te bemoedigen met het toekomstperspectief dat Hij 
voor jou heeft. Om je zijn overweldigende vrede te schenken. En om je te sterken met zijn geduld, dat zo veel rijker 
en dieper is dan het geduld dat we zelf kunnen opbrengen.'
 
Bloemen
Op zondag 21 augustus  werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar  het echtpaar 
Schaap-van Staalduijnen en naar mevr. de Koeijer 

Diaconiecollecten
Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting BOOM Maassluis. Zij hebben als doel om mensen met 
(dreigende) geldzorgen de helpende hand te bieden. Niet door geld te geven maar door te helpen je geldzaken 
weer op orde te krijgen. Onze vrijwilligers, die we Maatjes of SchuldHulpMaatjes noemen, helpen gratis bij het 
voorkomen of verminderen van geldzorgen. Voor de training van de vrijwilligers en bijkomende organisatiekosten is 
geld nodig. Met uw steun kunnen we nog meer hulpbehoevende Maassluizers uit de schulden halen of houden. Van
harte aanbevolen

In Memoriam
Gerarda Anthonia (Gerjanne) van Hoeven
Geboren: 14 oktober 1959  Overleden: 12 augustus 2022
Op 12 augustus jongstleden is Gerjanne van ons heengegaan in de leeftijd van 62 jaar. Woonde ze eerst aan de 
Willem de Zwijgerlaan, later verhuisde ze naar Maasluis-West en is ze ook op zichzelf gaan wonen. Vele malen 
heeft ze het ritje Maassluis-Gorinchem afgelegd. Ze werkte meer dan 31 jaar op het Gilde Vakcollege Techniek. Dat
ze een gewaardeerde collega was, bleek wel uit de overweldigende belangstelling vanuit school tijdens de dienst 
van afscheid.
Ongeveer een half jaar geleden kreeg Gerjanne bericht dat ze ernstig ziek was, genezen kon niet meer. Tijdens het 
gesprek werd aangehaald dat ‘alles tegen zat’. Met name aan de bestralingen heeft ze veel geleden. Gerjanne liet 
niet altijd zien of horen hoe het met haar ging, haar overlijden kwam onverwachts snel.
Ze was oudste dochter en oudste zus. Ze besteedde zorg aan haar moeder, eerder ook aan haar vader. In de 
familie stond ze bekend om de vele cadeautjes die ze gaf.
Tijdens de dankdienst stonden woorden van Jezus centraal: ‘Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn.’ In het 
vertrouwen dat ze in geloof heen mocht gaan, is Gerjanne toevertrouwd aan de schoot der aarde. Woorden die we 
zongen tijdens de dienst gaan met ons mee, als troost en houvast: Kom tot de Vader, de liefde die Hij geeft, de 
woorden die Hij spreekt, daarmee is alles klaar wanneer jij komt.
ds. Gerrit. van Wolfswinkel
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Startweekend: Komt u / jij / jullie ook volgende week naar het startweekend van de gemeente? Vergeet je niet op 
te geven! Dat kan naar gk.gemeenteopbouw@gmail.com. Of bij Nelleke: 0624632796, of Liesbeth: 0657690620.
Per abuis zijn er twee begintijden voor de zaterdagavond activiteit gemeld: het moet zijn 19.00 uur!

De Schans
De  St. De Schans ontving in de maand juli 2022  € 37,00 aan donaties.                                                               

Voor in de agenda.
Op donderdag 6 oktober om 20.00 uur is er in gebouw De Schans een tussentijdse wijk-bijeenkomst waarbij u 
geïnformeerd wordt over het gebouwen-proces PGM 3.0 "Een thuis voor de toekomst".
Recent heeft de wijk-werkgroep 'gebouwen' ( bestaande uit Arjen van Klink, Gertjan Roelofsen en Edwin van 
Muijen) de wijk-inventarisatie fase afgesloten. 
Aan het einde van deze maand zal voor het projectteam informatie beschikbaar komen van het bedrijf Kaader 
kerkadvies. Zij zullen een (onafhankelijk) advies geven over de waarde en over mogelijk breder gebruik van de 
gebouwen. Ook is er gekeken naar herbestemming.
Spoedig kan dan de volgende fase door het projectteam opgepakt worden, waar bij de dromen of wensen vanuit de
wijken gelegd worden naast de mogelijkheden en de gegeven adviezen vanuit het bedrijf Kaader.
Jan Boer van het bedrijf Kerkvitaal is projectleider van het projectteam, waarin de 3 wijken zijn vertegenwoordigd.
Hiernaast is er op 18 oktober ook een 3-wijken bijeenkomst gepland over dit onderwerp in de Immanuëlkerk. Voor 
beide bijeenkomsten bent u van harte uitgenodigd.
Erik van der Laan.

Huwelijksjubilea september 2022
18 september: 25 jaar                     de heer en mevrouw J.A. Wakker-van Hemert
28 september: 55 jaar                     de heer en mevrouw A. Klem-de Man
 

Verjaardagen 80 jaar en ouder september 2022
  1 september                                  mevrouw M. Rijpsma
  1 september                                  mevrouw J.A. van der Pol-de Kort
  4 september                                  mevrouw L. Valstar-van de Meeberg
  8 september                                  mevrouw G. Baggerman-Benard
17 september                                  de heer A. van der Ende
18 september                                  de heer J. de Knegt
21 september                                  mevrouw A. van Zanten-van der Stelt
21 september                                  mevrouw G. van den Bos-van Leeuwen
23 september                                  mevrouw J. Vinke-van Straten
24 september                                  de heer W. Storm
24 september                                  de heer P. Verduyn
25 september                                  mevrouw H.E. Blijde-van der Struif
27 september                                  de heer A. de Zoete

Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.
 
collecten 21 augustus, 
Diaconie, kinderen Colombia: 219,90               
Kerk:                                        248,50        
Kerk, uitgang:                          177,30

collecte huwelijksdienst 18 augustus
wijkkas: 254,65

Diensten Zondag 4 september
10.00 uur:  ds. Gerrit. van Wolfswinkel
19.00 uur:  ds. D. van Vreeswijk, Rotterdam 
Kinderoppas: 
Jozef onderkoning, Genesis 39,41
Baby-Peuter oppas: Leontine Tieleman          Bijbelklas: Hannah + Liesbeth 
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Orde van dienst voor zondagagmorgen 28 augustus.
Voorganger is ds. P. Vermaat uit Veenendaal.  Organist is Cor Maat.
Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank.
Gezang 94
Psalm 118 vers 1 en 2
Psalm 119 vers 1
  

Kinderlied: ‘De Heere zegent jou’     onder begeleiding van de vleugel
de Here zegent jou                                        de Here zegent u    
en Hij beschermt jou                                      en Hij beschermt u                                                        
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven               Hij schijnt Zijn licht over uw leven           
Hij zal genadig zijn                                         Hij zal genadig zijn      
en heel dicht bij je zijn                                    en heel dicht bij u zijn     
Hij zal Zijn vrede aan je geven                       Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x)         Psalm 62 vers 1 en 3
  

Psalm 122 vers 1                                          Oude Berijming
Gezang 255 vers 1, 2, 3 en 6
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Genesis 6 vers 1-3, vers 7-8, vers 13-18; Genesis 7 vers 16b-18

Orde van dienst voor zondagavond 28 augustus
Voorganger is ds. H. Mast  uit Ter Heijde aan Zee. Organist is Simon Harinck.
Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. 
Psalm 92 vers 1 en 7
Gezang 227 vers 1, 2 en 5
Gezang 11 vers 1
Gezang 208 vers 2 en 3
Psalm 32 vers 2 en 6                       Oude Berijming
Psalm 149 vers 5
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen Jeremia 23 vers 23-29 en Lucas 12 vers 49-56


