
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 25 september
10.00 uur ds. F. Wijnhorst, Krabbendijke
19.00 uur ds. Gerrit van Wolfswinkel
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
 Het is alweer even geleden dat we op zondagavond lazen uit Ezechiël. We zagen hoe de profeet heel letterlijk een 
aantal tekenen van God uitvoerde (hoofdstuk 4). Komende zondagavond maken we een sprong in het Bijbelboek. 
De eerste vierentwintig hoofdstukken gaan over allerlei oordelen tegen Juda, hoofdstuk 25-32 gaan over de 
verschillende volkeren eromheen. In de leerdienst gaan we na of de inhoud van wat daar staat ons nu nog steeds 
iets te zeggen heeft.

Zieken
 Momenteel is er weinig actueel nieuws te vertellen, wat niet wil zeggen dat er geen zieken zijn, terwijl sommigen 
wachten op uitslagen. Afgelopen zondag zongen we het lied: U bent mijn schuilplaats Heer. Een bemoedigend lied. 
Met al je angst, zorg, verdriet mag je schuilen bij de Heer. Het lied eindigt zo: als ik zwak ben, ben ik sterk in de 
kracht van de Heer. Zou je het ook zo mogen zeggen: als ik niet sterk genoeg ben om mijn ziek zijn te dragen, als ik
niet ervaar dat ik kracht naar kruis krijg, als het teveel voor me is, dan mag ik nog steeds schuilen bij de 
Allerhoogste. En daar, in Hem is kracht!

Overlijden
Op 18 september jongstleden is mw. D. (Dinie) Troost - van Es overleden op de leeftijd van 93 jaar. Ze woonde de 
laatste, niet gemakkelijke jaren van haar leven in de Vloot, het correspondentieadres is: Kloeg Uitvaart, Nieuwe 
Langeweg 127, 3194 DC, Hoogvliet. Aanstaande maandag om 13.00 uur zal de begrafenis plaatsvinden in de aula 
van de Nieuwe Begraafplaats. We wensen de achterblijvende familie sterkte toe en van harte Gods troost en 
nabijheid.

Bloemen
Op zondag 18 september  werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar Simone 
Schaap-van Staalduijnen en naar Ab Schaap

Giften
Ds. G. van Wolfswinkel ontving op huisbezoek 1 x 100 en 1 x 20 voor de kerk, waarvoor hartelijk dank

Om eens over na te denken
'Hoop gaat niet over optimisme, het gaat niet over de vraag wat een voor ons gewenste uitkomst zou kunnen zijn. 
Hoop gaat erover dat wij altijd iets meedragen wat toekomst kan hebben, zelfs al lijkt alles dood te lopen. Kijk 
bijvoorbeeld naar een sterfbed. Of kijk naar de geestelijke verzorging die voor de ergste misdadigers beschikbaar 
is. Hoop gaat er vanuit dat ook daar toekomst kan zijn.' 

Diaconiecollecten
De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor Stichting Wenzi. Zij zetten zich in voor beter onderwijs in Kenia. 
Onderwijs geeft kinderen de kans om weg te komen uit de sloppenwijken. Ze zien de school als veilige haven. 
Klassen van rond de honderd kinderen zijn geen uitzondering meer. Naast een tekort aan gediplomeerde 
leerkrachten is er ook een tekort aan lokalen en materialen. Kinderen krijgen met honderden tegelijk les onder een 
boom. Met uw hulp kunnen wij meubilair, materiaal, betere huisvesting , maar vooral gediplomeerde leerkrachten en
vervolgonderwijs voor de armsten in Kenia realiseren! Zie ook www.wenzi.nl en de kerkwijzer. Van harte 
aanbevolen.

Beperkte toegankelijkheid Schanseiland.
Tijdens de Furieade week, van woensdag 28 september tot en met zondag 2 oktober is het Schanseiland beperkt 
bereikbaar. Parkeren op het schanseiland is die dagen niet mogelijk. De kerk is te bereiken via de Noorddijk.

De Schans: De  stichting De Schans ontving in de maand augustus € 12,00 aan donaties. 
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Kerkrijden. Een vraag aan gemeenteleden.
De diaconie vraagt uw /jouw hulp om onze broeders en zusters te rijden naar de zondagse eredienst 
(ochtenddienst). Wie kan ons daarmee helpen?
Het streven is om 1 keer per maand te rijden. Diakenen hopen natuurlijk op zoveel mogelijk aanbod van rijders .. 
dat zou echt fantastisch zijn! Want hoe meer aanbod van rijders er is, hoe minder vaak je aan de beurt bent. Dat 
houdt dan in: 1 keer in de 6 of 8 weken rijden (en bij nog meer aanbod, nog meer weken ertussen).
Aanmelden zou ook heel fijn zijn voor alle kerkrijders van nu. Wij hopen op uw en jouw hulp voor de broeders en 
zusters van onze wijkgemeente.
U kan zich aanmelden bij: Ad Labee, tel 06 1307 3931. Arie Herbert, tel 010 59 16 68 7.
Mailen kan ook: AdLabee@caiway.net of herby@caiway.nl
Bij voorbaat hartelijk dank,
De diaconie.
  
Gemeenteavond.
Op donderdagavond 6 oktober is er een gemeenteavond over de stand van zaken over de toekomst van de 
kerkgebouwen van de PKN in de Schans. Tijdens deze avond worden geen besluiten genomen maar het is wel 
belangrijk dat u/jij goed geïnformeerd bent.
Voorlichtingsavond  voor de 3 wijkgemeenten PKN Maassluis.
Op dinsdagavond 18 oktober is er een bijeenkomst voor alle 3 de wijken in de Immanuelkerk te Maassluis. In deze 
bijeenkomsten zal het puur gaan over feiten en wat zijn de vervolgacties. Het is wel belangrijk dat wij als 
wijkgemeente Groote Kerk goed vertegenwoordigd zijn.
  
Verhuizing
Afgelopen week is dhr. J. Sonneveld (De Vloot) verhuisd naar Verpleeghuis Bornholm (Bornholm 50, kmr 406, 2133
AA, Hoofddorp). Zo komt hij dichterbij de kinderen te wonen. Het is geen fijn bericht, na al die jaren in Maassluis te 
hebben gewoond. De zorg die thuis geboden kon worden was niet voldoende. We wensen dhr. Sonneveld en zijn 
familie Gods goede zorg toe.
  
Reminder: D.V. maandagavond 26 september 20.30 uur bent u van harte welkom in de consistorie van de Groote 
Kerk. We komen dan bij elkaar om te spreken over de rol van gebed in onze kerk en hoe een eventuele 
gebedskring opgezet zou kunnen worden.
   
Collecten 18 september  
Diaconie,  P1027: € 174,59                  Kerk: € 179,15                Kerk, uitgang: € 163,95
  
Diensten Zondag 2 oktober
10.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel       19.00 uur ds. H.Z. Klink, Marken
Kinderoppas: Naar het beloofde land, Exodus 14-15
Baby-Peuter oppas: Julia Voois    Bijbelklas: Jet vsdh + Hannah  
=======================================================================================

Orde van dienst voor zondagmorgen 25 september.
Voorganger is ds. Wijnhorst uit Krabbendijke. Organist is Cor Maat
Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank.Gezang 419 vers  1 en 2
Psalm 108 vers 1 en 2                                   Oude Berijming
Psalm 66 vers 5
Kinderlied: ‘Ik wil even bij U komen’    onder begeleiding van de piano    (tekst in bestand “Kinderlied25092022.pdf”)
Psalm 139 vers 1, 2 en 14
Gezang 267 vers 1, 5 en 6
Gezang 463 vers 1 en 2
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Genesis 4 vers 1 - 5a en Hebreeën 11 vers 4 

Orde van dienst voor zondagavond 25 september. 
Voorganger is ds. Gerrit van Wolfswinkel. Organist is Simon Harinck. 
Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. 
Gezang 442 vers 1 en 2
Gezang 442 vers 3 en 4
Gezang 365 vers 1 en 4
Psalm 97 vers 1 en 2
Psalm 97 vers 4 en 5
Psalm 4 vers 4                                  Oude Berijming
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Ezechiël 28 vers 1-19



  

Kinderlied

ik wil even bij U komen
1.
ik wil even bij U komen in de stilte, heel alleen          
even uit de drukte weg van iedereen
U kent mijn gedachten mijn zorgen groot en klein
maar het mooiste is dat ik bij U mezelf mag zijn

Refrein:
U bent mijn vriend, U laat mij nooit alleen
U bent mijn vriend,slaat uw armen om mij heen 
iedere dag van mijn leven op de weg die ik zal gaan
kan ik op u vertrouwen, U zult altijd naast mij staan
2.
ik wil even bij U komen in de stilte, heel alleen
even uit de drukte weg van iedereen
ik kniel aan uw voeten met eerbied en ontzag
en vol dankbaarheid omdat ik bij U komen mag

Refrein (2x)

Kan ik op U vertrouwen 
U zult altijd naast mij staan


