
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 11 september
10.00 uur ds. Gerrit van Wolfswinkel (Heilig Avondmaal)       
19.00 uur ds. Gerrit van Wolfswinkel (Heilig Avondmaal)
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
In beide diensten lezen we uit Jesaja 25. Kerntekst is vers 6: De HEERE van de legermachten zal op deze berg 
voor alle volken een feestmaal aanrichten. We zien uit naar een gezegende zondag, waarop ieder van ons de 
nodiging van Jezus horen mag en die uitnodiging aan mag nemen.

Bij het avondmaal: Misschien herken je dat wel, dat je nooit uitgedacht raakt over het avondmaal en de betekenis 
ervan. Zomaar twee dingen. (1) Door het avondmaal heen, wil de Heilige Geest ons als gemeente vormen en laten 
groeien. Dat doet Hij, doordat leven, dood en opstanding van Jezus Christus steeds meer werkelijkheid worden, 
voor ons en ín ons. (2) Aan de tafel zijn we nauw verbonden met Jezus Christus, in brood en wijn hebben we 
gemeenschap. Meer dan anders kun je dan zomaar ervaren hoe hopeloos incompleet we zijn zonder Hem! 

Zieken
We leven met elkaar mee in de zorgen die er zijn in de gemeente. Ter bemoediging: 'En wij weten dat voor hen die 
God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen 
geroepen zijn. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het 
beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders' (Romeinen 8: 28, 
29). Een tekst om te lezen in vertrouwen en langdurig op te kloppen, zodat je de diepe inhoud ervan tot je kunt 
nemen.

Bloemen
Op zondag 4 september  werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar mevr. Valstar-
van de Meeberg en naar de heer Gielbert.

Giften
Ouderling J.Pool ontving op huisbezoek van de fam. P. € 15 voor de kerk. Voor het startweekend werd € 50 
ontvangen. Allen hartelijk dank.

Diaconiecollecten
De eerste diaconiecollecte is voor de Algemene middelen. De tweede diaconiecollecte en tevens 
Avondmaalscollecte is bestemd voor de HGJB. 
De diaconie zal de HGJB dit jaar steunen in het werk wat zij doen voor jongeren en voor het Diaconaal project in 
Mozambique.  Van harte aanbevolen

Startweekend
Afgelopen weekend was het startweekend met als thema 'aan tafel', een frisse start voor het komende 'winterwerk' 
van onze gemeente. Wat leuk dat er zoveel enthousiaste mensen waren, gemeenteleden jong en oud die 
deelnamen aan de activiteiten, die genoten van het gezelschap van elkaar en anderen lieten delen in hun 
enthousiaste aanwezigheid.
De jeugd begon 's-ochtends al met het versieren van cupcakes waarbij waarbij Val een vinger leende om een wat al
te enthousiast opgebouwde versiering in stand te houden. Vervolgens werden de thuis gebakken pannenkoeken De
Schans binnengedragen waarvan oud en jong volop genoot. Wat een feest!
Vervolgens startte een leuk en afwisselend middagprogramma. Een foto-speurtocht met soms een dubbele bodem, 
met recente foto's en soms een 60 jaar oud exemplaar. WIe is wie en hoe heten ze toch? Er werd fanatiek 
gepuzzeld en bij elkaar afgekeken (maar dat mocht) en gezweten op de vraag welke dame, welke heer en welke 
twee echtparen er dubbel hingen. Wie was dat gezicht in de bontkraag en had die wielrenner nou mannenbenen of 
vrouwenbenen? Erg leuk. Ook de speurtocht door de kerk aan de hand van QR-codes was een succes. We weten 
nu meer over de grijze luiken. De durfals beklommen de toren en het gewelf boven in de kerk. Tussendoor werd er 
fanatiek gesjoeld, anderen genoten van een rustig potje Kletspot waar soms diepzinnige vragen werden besproken 
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maar wat vooral gezellig was. Bijzondere vermelding voor de heerlijke zelfgebakken koekjes van Laura die er in 
groten getale doorheen gingen.
Het weer werkte tijdens het diner bijzonder goed mee voor een geslaagde barbeque met rijkelijk aangeklede 
hamburgers en de door Ab geregelde portie vis. 
Na de koffie en een meditatief moment namen gemeenteleden als volleerde schilders de penselen op om soms wel
met zijn drieën tegelijk aan het doek toe te vertrouwen wat hun gezamenlijk in het groepje bepaalde beeld was bij 
het thema 'aan tafel'. Het leverde kleurrijke schilderijen op, onderling heel verschillend maar samen toch 
harmonieus.
Sommigen maakten de hele dag mee, anderen kozen hun momenten. Allebei goed. Waardevoller nog dan de 
fysieke bezigheden op deze dag waren de onderlinge contacten, dat je zit te praten met mensen die je wekelijks in 
de kerk ziet maar de naam niet van wist. Dat er ook momenten waren om wat meer de diepte in te gaan voor wie 
dat wilde. Dat er zoveel verschillende mensen aanwezig waren. Een levende gemeente die gezamenlijk een 
energie en veerkracht weerspiegelt waardoor dit startweekend hoop en vertrouwen geeft voor de toekomst. Daar 
mogen we best een moment stil en dankbaar voor zijn. Dankbaar dat onze Heer en Heiland ons hiermee laat zien 
dat Hij met ons is en ons niet vergeet (maar dat dankgebed hebt u vast al uitgesproken). 
Zoals u weet worden de kosten van deze fantastische goed verzorgde dag bekostigd uit de WIjkkas en de 3e 
collecte van de startzondag was dan ook voor dit doel bestemd. Helaas is dat in de morgendienst niet goed 
gecommuniceerd en viel de opbrengst een beetje tegen. Gelukkig kunt u dat nog goed maken door uw bijdrage te 
storten op banknummer NL 91 INGB 0001 8504 03  o.v.m. Wijkkas wijkgemeente Grote Kerk.  We zien er naar uit u
aanstaande zondag te ontmoeten rondom het Heilig Avondmaal. Genodigd aan de tafel van onze Heer. Aan die 
uitnodiging kunnen we niet voorbij gaan!
Ko Heijboer

Collecten 4 september
Diaconie, P1027: € 170,45              Kerk: 156,90               Wijkkas: 145,50                    

Diensten Zondag 18 september
10.00 uur ds. Gerrit van Wolfswinkel      19.00 uur ds.  A. Vroomans, Rijnsburg 
Kinderoppas:
Mozes in Egypte (2) – Exodus 2;
Baby-Peuter oppas: Riny van Ladesteijn + Rianne Boogaard        Bijbelklas: Atie Bouterse + Hannah

================================================================================
Orde van dienst voor de morgendienst op zondag 11 september. 
Voorganger is ds. Gerrit van Wolfswinkel. Organist is Jaap Kroonenburg. Tenzij anders vermeld worden de liederen 
gezongen uit de bundel Weerklank. In deze dienst zal er Heilig Avondmaal worden gehouden.
Psalm 36 vers 2
Psalm 63 vers 1 en 2
Gezang 490 vers 1, 5 en 6
Gezang 47 vers 1 en 3
Gezang 338 vers 1, 2 en 3
Gezang 338 vers 4, 5, 6 en 7
Psalm 146 vers 3
Psalm 146 vers 4
Psalm 146 vers 6
Psalm 73 vers 13                             Oude Berijming
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Jesaja 25
 

orde van dienst voor zondagavond 11 september. 
Voorganger is ds. Gerrit van Wolfswinkel.  Organist is Jaap Kroonenburg. Tenzij anders vermeld worden de liederen
gezongen uit de bundel Weerklank. In deze dienst zal er voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal 
plaatsvinden.
Psalm 43 vers 3                                Oude Berijming
Psalm 43 vers 4                                Oude Berijming
Gezang 21 vers 1 en 2
Gezang 330 vers 1 en 4
Gezang 292 vers 1 en 2
Gezang 21 vers 3 en 4
Gezang 292 vers 3 en 4
Psalm 68 vers 8 en 13
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Jesaja 25


