
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 18 september 
10.00 uur ds. Gerrit van Wolfswinkel 19.00 uur ds.  A. Vroomans, Rijnsburg  
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 
Komende zondag pakken we de draad weer op van de prekenserie van Paulus. We lezen Handelingen 13:1-12, waarin 
we getuige zijn van een forse confrontatie tussen Paulus en Elymas en het geloof van stadhouder Sergius Paulus. 
 

 
Gebedskring: Onderwijs, gemeenschap, het breken van brood en het gebed zijn vier belangrijke onderdelen van het 
gemeenteleven (Hand 2:42). Ze hebben elkaar nodig als de blokjes van een jenga-toren. Trek je er een tussenuit, dan 
krijg je een wankel geheel of het stort zelfs in. Een van die blokjes is het gebed.  
Om over het blokje 'gebed' door te praten is iedereen van harte welkom op D.V. 26 september in de consistorie van de 
Groote Kerk. We gaan dan in gesprek over de vraag wat nodig is voor onze kerk als het gaat over gebed. Waar liggen de 
behoeftes, wat zou een handig tijdstip kunnen zijn voor een gebedskring, hoe ziet zoiets er concreet uit, wat is een goede 
frequentie enz. Neem de vraag alvast eens mee in je persoonlijke gebed of de gebedskring iets is voor jou of u. 
Aanvangstijd: 20.30 uur. 
 
 
Nadenker: In de maanden voor de vakantie heb ik een aantal korte cursussen gevolgd. De komende tijd wil ik uit die 
cursussen een aantal citaten en gedachten delen. Niet om het er altijd mee eens te zijn, wel om je door te laten 
inspireren. Een citaat dat mij bijgebleven is: 'Gods boodschap is voor de wereld bedoeld, de kerk heeft deze alleen maar 
in beheer.' Of: 'Wie gelovig naar de wereld kijkt, ziet daarin de werkzaamheid van de Geest'.  
 
 
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).  
 
 
Bloemen: Op zondag 11 september  werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar 
mevr. van Spronsen-Ruts en naar mevr. Harlaar-van Straten. 
 
Verhuizing: Rianne Boogaard verhuist zaterdag 17 september van Lepelaarplantsoen 16 naar Lepelaarplantsoen 30 
binnen het project van de asvz "de Koningshof".  
 
Giften: Gift  van mevr. van S van 10 euro voor het orgel via Roel Touw. 
 
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. 
 
Collecten 11 september 
Diaconie  € 174,95          Kerk € 168,65        Diaconie Heilig Avondmaal    € 371,-  voor de HGJB 
 
Diensten Zondag 25 september 
10.00 uur ds.  F. Wijnhorst, Krabbendijke      19.00 uur ds. Gerrit van Wolfswinkel  
 
Kinderoppas: Mozes in Egypte (2) – Exodus 2; 
Baby-Peuter oppas: Riny van Ladesteijn + Rianne Boogaard        Bijbelklas: Atie Bouterse + Hannah 
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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 een enkele oudere 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 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 barbecue 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).  
Ko Heijboer 
 
Inkijkje bijbelkring 
Alweer 14 dagen geleden hielden we de startdienst, start van allerlei kerkelijke activiteiten. Denk aan de start van 
bijbelkringen, ouderenmiddagen, de catechisaties en nog veel meer. En voor de kerkenraad de start van de diverse 
kerkelijke vergaderingen. Graag geef ik onderstaand een inkijkje in onze bijbelkring. Op donderdagavond 8 september 
startte de 'bijbelkring met eten' in De Schans. Deze groep komt maandelijks bijeen op de donderdagavond. Bij toerbeurt 
zijn er 2 vrijwilligers die koken en de kosten van de maaltijd  worden verdeeld over de aanwezigen. Het tekent de losse 
sfeer dat twee personen enkel kwamen eten en één persoon pas na het eten aanschoof.  Dat is niet helemaal de 
bedoeling maar kan dus wel gewoon. Dit seizoen werd gestart met een 'Adembenemend' boekje van Bernhard Reitsma 
over de gelijkenissen van Jezus en stond de gelijkenis van het voorbijgaan (Marcus 6:45-52) op het programma. We 
waren op deze avond blij met de geestelijke leiding van onze eigen wijkpredikant Gerrit van Wolfswinkel. Een heel fijne 
avond. Op volgende avonden worden steeds andere dominees van de ons omringende kerkgemeenschappen uit 
Maassluis uitgenodigd en gaan we weer andere gelijkenissen behandelen. Met elke keer ca 18 personen zitten we aardig 
vol omdat het koken anders niet meer is te doen. Dus geen oproep om je aan te melden (maar misschien maken we wel 
een uitzondering .......)    
 
 
Bijdrage startweekend 
In de vorige zondagsbrief (helaas te laat ingeleverd voor de papieren versie) deed ik een oproep om een bijdrage te 
geven aan de Wijkkas (banknummer NL 91 INGB 0001 8504 03) omdat daaruit de kosten van het fantastisch verlopen 
Startweekend worden gefinancierd. En met succes! Op de bankrekening hebben we diverse mooie bedragen (waaronder 
ook een paar van € 50,=) ontvangen. Uiteraard zijn we niet minder blij met ‘het penningske der weduwe’ wat we in de 
wijkkasbus (het grijze doosje bij de uitgang) ontvingen. Het is belangrijk dat dit wijkwerk ook financieel wordt gewaardeerd 
en hierbij danken we de gulle gevers.  
Ko Heijboer 
 
 
Op excursie over de toekomst van de kerk 
In het kader van ‘PGM 3.0’ – over de toekomst van onze kerkgebouwen – is het ook goed om de blik naar buiten te 
richten: hoe geven andere gemeenten vorm aan het kerkzijn en aan het gebruik van kerkgebouwen? Op vrijdagmiddag 
14 oktober organiseren we een eerste bezoek aan een andere gemeente. We gaan naar de Oosterkerk in Amsterdam. 
Het thema is ‘Hart van God, hart voor mensen’. We gaan in gesprek met Tim Vreugdenhil, predikant en ondernemer en 
initiatiefnemer van CityKerk Amsterdam. Hij zal ingaan op de zoektocht naar een nieuwe toekomst voor de kerk, vanuit de 
HeartEdge-beweging. Vervolgens is er ruimte om met elkaar na te denken over hoe de toekomst van de kerk in 
Maassluis er uit zou kunnen zien. We sluiten af met een eenvoudige maaltijd. We hopen op deelname uit alle 
wijkgemeenten, ook voor het verstevigen van het onderlinge contact. Vervoer en eetgelegenheid zijn afhankelijk van de 
grootte van de groep. Kosten zijn voor eigen rekening. Interesse? Meer informatie en aanmelding bij ondergetekende, 
010-5990179 en arjenvanklink@outlook.com 
Arjen van Klink 

mailto:arjenvanklink@outlook.com


 
 
 
Orde van dienst voor de morgendienst.         orde van dienst voor avond dienst.  
Psalm 95 vers 1 en 2    Kinderlied:        Alle psalmen liederen uit Weerklank 
Psalm 95 vers 3 en 4     Is je deur nog op slot?      Psalm 92 vers 1 en 2 
Gezang 462       Is je deur nog op slot?      Psalm 92 vers 7 en 8 
(onder begeleiding van de piano)  Van je krr krr krr doe hem open voor God  Psalm 41a vers 2 en 5 
Kinderlied: ‘Zit je deur nog op slot’     Want de Heer wil bij je wonen    Gezang 487 
(onder begeleiding van de piano)  en dan ben je nooit alleen     Gezang 437 
Gezang 232 vers 1, 2 en 3    Is je deur nog op slot?      Gezang 519 
Psalm 117    Oude Berijming  Is je deur nog op slot?       Als amen op de zegen:  
Gezang 431 vers 6 en 8   Van je krr krr krr doe hem open voor God  Gezang 477 vers 3 
Als amen op de zegen:   Want de Heer wil bij je wonen    Schriftlezing: 
Gezang 477 vers 3    en dan ben je nooit alleen     1 Korinthe 5 vers 1-13 
Schriftlezing:      Je hart is net een huisje  
Handelingen 13 vers 1-12   waar het gezellig is 
        Maar ‘t is er nog zo donker  

er is iets wat ik mis 
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr krr krr doe hem open voor God 
Want de Heer wil bij je wonen 
En dan ben je nooit alleen 


