
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 4 september
10.00 uur:  ds. Gerrit van Wolfswinkel.
19.00 uur:  ds. D. van Vreeswijk, Rotterdam (voorbereiding HA)
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:
De morgendienst staat in het teken van het thema 'Aan tafel'. We lezen uit Lukas 5:27-32, over Levi en de maaltijd 
in zijn huis waar Jezus deel van uitmaakt.  Er is een gedrukte orde van dienst
In de avonddienst is er voorbereiding op het Heilig Avondmaal, dat in de week erop bediend zal worden. 

Zieken
De heer A. (Arie) van der Windt is inmiddels weer thuis en voelt zich goed.
Henk en Anneke Verveen (Staverenhoeve 32, 3137 GN, Vlaardingen) zitten momenteel in een proces van 
onderzoek naar de gezondheid van Anneke. Een zorgelijke tijd. We wensen en bidden jullie toe dat jullie je daarin 
gedragen weten door onze goede Herder, Jezus Christus, op Wie we al onze zorgen mogen werpen.

Bloemen
Op zondag 28 augustus  werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar het echtpaar 
van der Windt -Mostert en naar mevr. van Hoof-Buitendijk.

Giften
De fam. Grinwis ontving € 50 voor De Schans waarvoor dank

Diaconiecollecten
De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor een project op de Filipijnen van P1027, beroepstrainingen voor de 
allerarmsten in Samar. Veel mensen op Samar leven onder moeilijke omstandigheden. Het eiland wordt regelmatig 
getroffen door natuurgeweld en meer dan 60% van de bevolking leeft in armoede. Door cyclonen worden oogsten 
aangetast en raken huizen en andere gebouwen beschadigd. Omdat veel mensen afhankelijk zijn van landbouw, is 
hun levensonderhoud kwetsbaar. Door het bieden van opleidingen en nieuwe mogelijkheden om inkomsten te 
genereren, helpt de lokale kerk mensen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Denk bijvoorbeeld 
aan cursussen om kleding te maken of trainingen over verantwoorde landbouw. Van harte aanbevolen. 

Wijkkascollecte
Vandaag zondag 4 september is de uitgangscollecte (i.v.m. het koffiedrinken, mogelijk de 3e collecte) bestemd voor
onze eigen Wijkkas. Uit de Wijkkas worden alle wijkgebonden activiteiten betaald zoals b.v. ook alle voor de 
Startzondag gemaakte kosten evenals de recent aangekochte nieuwe Weerklank bundels en Psalmboekjes. Wij 
brengen deze collecte dan ook extra onder uw aandacht!  Als u uw bijdrage liever per bank overmaakt, het 
bankrekeningnummer is: NL91 INGB 0001 8504 03 t.n.v. Wijkkas Wijkgemeente Grote Kerk. Bij voorbaat hartelijk 
dank voor uw bijdrage!

Censura Morum
Op dinsdag 6 september zal van 19.00 tot 19.30 uur Censura Morum worden gehouden in de consistorie van de 
Groote kerk.

Van de kerkenraad, bij de start van het nieuwe seizoen: Wat gaat de tijd toch snel, vindt u/vind jij ook niet? En 
wat zijn we gezegend in de afgelopen tijd. Een nieuwe dominee, meerdere dopelingen, fijne diensten, 
groothuisbezoeken waarop we bij elkaar in het hart mochten kijken en ga zo maar door. Ook de start van de 
werkgroepen en de betrokkenheid vanuit de gemeente op het gemeentezijn doet ons goed.
Verder hebben we de nodige uitdagingen gehad, zoals een discussie omtrent het dopen door onderdompeling met 
een speciale gemeenteavond om vanuit de kerkenraad hierover uitleg te geven. Hierop zijn nog enkele persoonlijke
gesprekken gevolgd met gemeenteleden die vragen hadden ingediend over dit en andere onderwerpen.
Aan de vooravond van weer een nieuw seizoen kan ik u vertellen dat de uitdagingen alleen nog maar groter worden
de komende tijd. Daar zouden we van kunnen schrikken, maar dat doen we niet, we vertrouwen op onze Vader in 
de Hemel. Een eerste uitdaging is dat op afzienbare tijd onze dominee een stap terug moet doen, 30% maar liefst. 
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Vandaar dat in de zomerpauze al is gestart met de werkgroepen, zoals op een eerdere wijkavond is besproken. We 
zijn blij met het werk wat al verricht is, maar er moet nog veel gebeuren. U kunt zich nog steeds opgeven voor een 
van de commissies, vele handen maken licht werk. En zo heeft u een kans om mee te denken met het geheel van 
de gemeente!
De andere uitdaging is de bezinning op de gebouwen. Ook in dit proces worden stappen gezet en dat is heel 
spannend. Binnenkort zal er een wijkavond volgen waarop doorgepraat wordt over onze missie en visie voor onze 
wijk. Daarnaast staat er een gezamenlijke avond voor de hele PKN gemeente Maassluis op de planning waarbij het
proces rond de gebouwen op de agenda staat. We moeten ons voorbereiden op het feit dat, welk gebouw of welke 
gebouwen er ook over zullen blijven, het grote veranderingen met zich mee zal brengen.
We proberen u/jullie zo goed mogelijk te informeren over wat er allemaal speelt in en rondom onze gemeente. Hebt 
u/heb je iets gemist of ben je nieuwsgierig, loop je met vragen rond? Stel ze dan! We zijn als kerkenraad elke 
zondag aanspreekbaar en een mailtje of belletje naar de scriba is ook altijd goed.
Werken en bidden jullie mee voor en in dit nieuwe seizoen? Dan mogen we erop vertrouwen dat onze God ons 
nooit los zal laten.
Namens de kerkenraad,
Evert Vruggink
  
Foto's fotospeurtocht.
Tijdens het startweekend hadden we uiteindelijk 90 foto's die allemaal van één of meerdere namen voorzien 
moesten worden. Een hele klus en soms best lastig! En hartelijk dank voor al die leuke foto's die u ons toezond. 
Van een aantal mensen heb ik een foto in of rond de kerk gemaakt. Als u het digitale bestand graag wilt hebben 
voor eigen gebruik dan kan dat door een mailtje te sturen naar koheijboer@gmail.com of door mij even aan te 
spreken. De papieren foto waar u zelf op staat mag u na de kerkdienst op zondag mee nemen. Wat blijft hangen 
zullen we weggooien.
Ko Heijboer
  
Orgelpijpen
In augustus kwam er in de orgelpijpen totaal € 8,90  binnen. Van NN ontvingen wij een prachtige gift van € 100  en 
een bezoek aan het orgel bracht € 50 op. In deze vakantiemaand een mooi resultaat waarvoor hartelijk dank!
De zomerserie van de orgelconcerten nadert het einde. Op zaterdag 10 september speelt Rien Donkersloot het 
programma dat bestaat uit verzoeken. Op 24 september volgt dan de traditionele Hommage aan Feike Asma. Daar 
hoop ik een aantal koraalbewerkingen van Asma te spelen en werken die hij vaak ten gehore bracht. De aanvang is
20 uur. Van harte welkom.
Jaap Kroonenburg.
  
Wijkkas
De wijkkasbus bracht in augustus € 29,00 op.
   
Nederlandse Protestantse Kerk Parijs      
De extra collectebus  bevatte in augustus € 17,00
  
collecten 28 augustus, 
Diaconie,  St. BOOM:     206,70                     
Kerk:                               415,90                     
Kerk, uitgang:                 219,75                      
  
Diensten Zondag 11 september
10.00 uur ds. Gerrit van Wolfswinkel (Heilig Avondmaal)       
19.00 uur ds. Gerrit van Wolfswinkel (Heilig Avondmaal)
Kinderoppas:
Mozes in Egypte (1) – Exodus 1-2;
Baby-Peuter oppas: Wendy vd Zwan         Bijbelklas:  Jet van santen de hoog + Gershon Wolfswinkel
================================================================================
Orde van dienst voor de avonddienst op zondag 4 september.
Voorganger is ds. van Vreeswijk uit Rotterdam-IJsselmonde. Organist is Jaap Kroonenburg.
Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. 
Psalm 65 vers 1 en 2                                      Oude Berijming
Psalm 30 vers 1 en 2
Gezang 439 vers 1 en 4
Gezang 514 vers 1 en 2
Gezang 364 vers 1
Gezang 356
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Numeri 15 vers 37-41 en Marcus 5 vers 21-34
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