
ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Groote Kerk. Predikant: ds. G. van Wolfswinkel, tel. 06-49880882
Afkondigingen voor zondag: scriba Edwin van Muijen,Kerkstraat2, 3144EB Maassluis, tel. 010-5924120
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 9 oktober
10.00 uur: ds. J.F. Tanghé, Sellingen
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: Inmiddels hebben we een viertal diensten gehad naar aanleiding van het boek Ezechiël. Deze 
diensten zijn bedoeld als leerdienst, en dus inhoudelijk wat pittiger dan de morgendiensten. Het is fijn om terug te 
horen hoe deze diensten ervaren worden. Verschillenden geven aan het fijn te vinden dieper op de inhoud in te 
kunnen gaan, anderen vinden het soms wat aan de moeilijke kant. Om ervoor te zorgen dat de inhoud wat beter 
behapbaar is, zal ik een A4tje uitdelen om tijdens de preek erbij te houden. Dat kan helpen de lijn wat meer vast te 
houden. Daarbij steeds bedenkend: niet het vele is goed, maar het goede is veel... We lezen zondagavond uit 
Ezechiël hoofdstuk 33:1-20. Hartelijk welkom!

Agenda:
10 oktober 18.45 uur - gebedskring in de Groote Kerk (ingang bij de keuken)
10 oktober 19.45 uur - catechisatie
12 oktober 10.00 uur - woensdagmorgen Bijbelkring.
14 oktober  - Excursie Oosterkerk Amsterdam

Zieken
 Riet Bal is vorige week zaterdag met haar  scootmobiel ongelukkig ten val gekomen. Ze moet de komende week 
nog langs de kaakchirurg om haar kaak te laten nakijken. We wensen haar sterkte toe.

Meeleven: Komende week zal Anneke Verveen (Staverenhoeve 32, 3137 GN, Vlaardingen) opgenomen worden in 
het ziekenhuis voor een operatie. Van harte bidden we jou en Henk Gods zegen toe. Afgelopen zondag is Koen 
Bokhorst (Mimosastraat 70, 3142 NH) opgenomen in het ziekenhuis met een galblaasontsteking. Inmiddels is hij 
weer thuisgekomen met medicatie. In november staat een kijkoperatie gepland. Ook jou bidden we van harte Gods 
goede zorg toe, samen met Yvonne die deze week begonnen is aan een traject van bestralingen. Naar aanleiding 
van Psalm 142:8: als we God vragen om ons te verlossen uit beklemmende omstandigheden, mogen we ook ons 
verlangen bij Hem neerleggen, dat we Hem eens zullen loven voor Zijn goedheid!

Bloemen
Op zondag 2 oktober werden de bloemen als groet van ons allen gebracht naar Marja Kroonenburg, Natasja 
Wakker en Annelies van der Laan.

Giften
Ouderling J.Pool ontving van mevr. M. € 20 voor de wijkkas.

Diaconiecollecten
Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor missionair werk van de Protestantse Kerk. Hoewel In Nederland 
steeds minder mensen naar de kerk gaan, is de behoefte aan zingeving groot. Kerken spelen hierop in met 
pioniersplekken, nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie wordt gedeeld 
op een manier waarin mensen zich herkennen. Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Geef in de 
collecte of maak je bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair 
werk oktober.

Verslag Kerkenraadvergadering dinsdag 06-09-2022
Welkom door de plaatsvervangend voorzitter, Arjen van Klink. Opening door Ab den Heijer, een meditatie over 
Haggai 2: 9 Daarna zingen we Psalm 119 vers 1 en 2. Een woord van dank aan Erik van der Laan en Sander 
Wakker die per 1 oktober hun functie neerleggen binnen de KR na 12 jaar de Here gediend te hebben.
Informatie over project PGM 3.0 (gebouwen-vraagstuk)
Excursie naar Oosterkerk Amsterdam (PKN Maassluis breed)



6 oktober is er een bijeenkomst voor alleen onze wijkgemeente in de Schans en 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.
Sluiting. Ab sluit af met een lied 519, vers 1 en 4, gevolgd door een bemoedigend, afsluitend gebed.

Bedankt!
Zaterdag 24 september werd ik na het concert (Hommage aan Feike Asma) verrast door een toespraak van Ko 
Heijboer. Een eervolle onderscheiding (het draaginsigne in goud met briljant wegens het vervullen van de functie 
van organist gedurende 60 jaar, waarvan 50 jaar in de Groote Kerk van Maassluis) van het hoofdbestuur van de 
Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland. 
Aangezien dit in gang gezet is door het college van kerkrentmeesters van de PKN wil ik het college hier hartelijk 
voor bedanken.
Daarbij werd ik verrast met een prachtige bos bloemen!
De Orgelcommissie van de Groote Kerk heeft hier een mand met lekkernijen en een dinerbon aan toegevoegd. Ook
hiervoor hartelijk dank.
Zondag 2 oktober werd ik na de ochtenddienst nog toegesproken door Evert Vruggink, voorzitter van de kerkenraad
en ontving Marja een prachtige bos bloemen.
Heel hartelijk dank ook hier voor.
Zonder de steun van mijn vrouw Marja zou het voor mij niet mogelijk zijn geweest zo veel tijd te investeren in het 
bespelen van het orgel. 
Dankbaar dat ik de gezondheid heb ontvangen om zo lang al ons prachtige Garrels-orgel te mogen bespelen. Het 
geschenk van Govert van Wijn dat al zo velen heeft doen genieten van mooie muziek bij de concerten en vooral bij 
de begeleiding van de samenzang in de vele kerkdiensten!
Hartelijk dank voor alles, mede namens Marja,
Jaap Kroonenburg.
   
In Memoriam Dinie Troost – van Es                               ☼ 29 juli 1929         ┼ 18 september 2022
Na een leven van dienen en zorg voor velen, verlangend naar het einde, met respect voor haar oneindige 
wilskracht te leven tot haar laatste minuut, na een zeer langdurig ziekteproces met langdurig lijden van verdriet en 
onmacht is in de vrede van Christus Dinie van Es op maandag 18 september 2022 ontslapen. Dankbaar zijn wij 
voor wie zij was en voor wat zij voor velen mocht betekenen, maar met verdriet hebben wij op maandag 26 
september de dankdienst voor haar leven gehouden.  
Haar klein- en achterkleinkinderen hebben het licht rondom oma Dinie en overgrootoma Sluis ontstoken. Dinie liet 
haar licht schijnen voor de mensen. 
Boven de rouwbrief staat: 
Soms moet mens jou oë trane skoon spoel,
sodat jy die lewe weer helder kan sien
De eenzaamheid, de zorg voor de kinderen bij het overlijden van haar man Rien, haar 50 jaar weduwe zijn, de zorg 
voor haar moeder en oudste zus. Maar ondanks dat zij al jong hard moest werken en dit in Zuid Afrika ook moest, 
bleef Dinie altijd plezier in het leven houden. Vele malen is zij heen en weer naar Zuid Afrika gereisd. Tegelijk zijn 
wij ook dankbaar om wie zij was. 
Haar geloof en de woorden van de Heer zijn voor haar bemoedigende woorden geweest. Ook in de moeilijke tijden 
scheen Gods Licht op haar pad zodat ze wist hoe ze verder kon leven. 
Maar haar wereld werd steeds kleiner, het vlammetje van haar leven ging steeds minder branden. 
Toen de pijn het in haar lichaam het overnam verlangde zij ernaar om terug te gaan naar Hem die haar het leven 
gaf. Het duurde een te lange tijd voor haar. Totdat zij in haar beleving buiten de tijd kwam en de tijd eindeloos was. 
Met veel dank voor de liefdevolle aandacht die zij heeft ontvangen heeft Dinie haar laatste reis gemaakt.  En Dinie 
herinneren is samen de tijd van vrede in gaan: zij bij God en wij hier en nu in onze tijd. Laten wij in het 
geloofsvertrouwen van Dinie van Es leven en waag het maar te geloven dat zij in Gods tijd is opgenomen. Ze is 
bevrijd van haar aardse leven en mag zijn in dat land van louter Licht. 
ds. Rianne Noordzij
   
Bloemendienst Groote Kerk
De medewerkers van de bloemendienst hebben het derde kwartaal van 2022 wekelijks weer 2 boeketten als 
bloemengroet bezorgd bij  gemeenteleden van de Groote Kerk.                                                          
In  de bloemenpot bij de uitgang is het  mooie bedrag van € 93,30 gedoneerd. Aan overige giften is € 110 
ontvangen: fam S €10;  fam B  €10;  NN  €15; fam G €10;  NN €10;  fam vd W €10; mw. V €5;  mw. H € 0;  NN  € 
20;  mw. V  €10.
Hartelijk dank voor alle donaties!!   
Misschien is er iemand in de gemeente die het leuk vindt om eenmaal per twee maanden ons team te komen 
versterken? Het houdt in dat er 2 boeketten neergezet worden op zondag , die na de ochtend dienst bezorgd 
worden. Aanmelden kan bij mij, tel. 0615538627
Vriendelijke groet, Miep Terlouw.                                                                              



Orgelpijpen
In september is de opbrengst van de orgelpijpen € 29,30. Verder kwamen er giften binnen van € 40 vanmevr. M); € 
100 van NN en via de wijkkas van de Grote Kerk € 5 en € 25. Orgelbezoek leverde € 100 en €  60 op. Wij zijn heel 
dankbaar dat velen het onderhoud van het orgel steunen en waardering hebben voor ons prachtige Garrels-orgel.
De concertserie 2022 vermeldt nog één concert op 17 december, het Kerstconcert bij kaarslicht. Zet u de datum al 
vast in de agenda?
een dankbare groet, Jaap Kroonenburg.

voor de 3 wijkgemeenten PKN Maassluis
Op dinsdagavond 18 oktober is er een bijeenkomst voor alle 3 de wijken in de Immanuelkerk te Maassluis. Aanvang
20 uur.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.

Woensdagmorgen Bijbelkring
Op D.V. woensdagmorgen 12 oktober 2022 komt de bijbelkring in De Schans van 10.00 uur tot 11.30 uur weer bij
elkaar. We behandelen het boekje “Water in een dorstig land” van ds. Kees van Velzen.
Ds. J.K.Verbree heeft deze morgen de leiding. U bent hartelijk welkom.
Inlichtingen ouderling J.Pool tel 010-5918577

Collecten 25 september
Diaconie, St. Wenzi : € 197,05                    Kerk: € 176,25                    Kerk, uitgang: € 153,75

Diensten Zondag 16 oktober
10.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel
19.00 uur: ds. F. van den Bosch, Huizen
Kinderoppas: Mozes in de hemel – Deuteronium 28-34
Baby-Peuter oppas: Wendy vd Zwan           Bijbelklas: Nel Vogel 
===================================================================================

Orde van dienst voor zondagmorgen 9 oktober. Voorganger is ds. Tanghé uit Sellingen. Tenzij anders vermeld 
worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. Organist is Cor Maat.

Psalm 42 vers 1, 3 en 5                                                                Oude Berijming
Psalm 43 vers 3, 4 en 5
Psalm 62 vers 3 en 4
Kinderlied: Dank U voor de wond'ren die gebeuren        onder begeleiding van de vleugel
Gezang 441
Gezang 456
Gezang 356
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing: Psalm 13

Onderstaand de orde van dienst voor zondagavond 9 oktober. Voorganger is ds. Gerrit van 
Wolfswinkel. Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. 
Organist is Simon Harinck.
 Psalm 32 vers 1 en 3
Gezang 277 vers 1 en 4
Gezang 492 vers 1 en 2
Gezang 494 vers 1, 2, 3 en 4
Psalm 145 vers 4 en 5
Psalm 89 vers 7 en 8                                      Oude Berijming
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing: Ezechiël 33 vers 1-20



Kinderlied

 Dank U voor de wond'ren die gebeuren.
Dank U voor de bloemen in het veld.
Dank U dat Uw schepping vol met kleuren
van Uw liefde voor een mens vertelt.
Refrein:
Dank, dank, dank o Heer.
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, amen, amen.
Dank U voor die duizend mooie dingen;
Dank U voor Uw liefde elke dag.
Dank U dat als zorgen mij omringen
ik eenvoudig bij U komen mag.
Refrein:
Dank U voor het zonlicht in de straten;
Dank U voor de sterren in de nacht.
Dank U dat als vrienden mij verlaten
U vanuit de hemel naar mij lacht.
Refrein:
Dank U voor het wonder in mijn leven;
Dank U voor Uw Geest en voor Uw kracht.
Dank U dat U alles hebt gegeven,
dat U alles voor mij hebt volbracht.
Refrein:


