
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 23 oktober
10.00 uur ds. D. Agterhuis, Heinenoord
19.00 uur ds. G.J. Mantel, Woudenberg
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
  
Zieken:Gerard Boelaars is per 18 oktober opgenomen in een verpleeghuis. Zijn tijdelijk adres is Verpleeghuis Martha 
Flora, Ronsseweg 5-212 2803 AZ Gouda. Hij mist Maassluis, misschien kunt u hem een kaartje sturen ter bemoediging?
  
Meeleven: Geen actueel nieuws deze keer, wel iets om mee te nemen voor onderweg. 'Wanneer jij op je zwakst bent, 
ben je het dichtst bij de onuitputtelijke kracht en liefde van Christus. Strek je hand naar Hem uit - of, als je dat niet kunt, 
zeg het dan in je hart. Heer, ik heb U nodig. Kom mij tegemoet in mijn zwakheid. Ik wil mezelf aan U toevertrouwen. Help 
me, Heer. Hoe zwaar je omstandigheden ook zijn, hoe groot je nood ook is - Hij zal je ontmoeten en je bijstaan. En de 
kracht van Christus zal zichtbaar worden in jou.
   
Nadenker: Een mooi principe voor samen werken in en aan een gemeente is het principe van vermenigvuldiging van 
Mike Breen:
* Ik doe, jij kijkt
* Ik doe, jij helpt
* Jij doet, ik help
* Jij doet, ik kijk
Je mag jezelf heel praktisch de vraag stellen: wat doe ik, waarvan ik hoop dat anderen me komen helpen en mee gaan 
doen. Of, wat zie ik een ander doen, wat ik zelf zou willen leren? Laat het weten!
   
Agenda:
31 oktober 18.45 - bidden in en voor de kerk
   
Bloemen
Op zondag 16 oktober werden de bloemen als groet van ons allen gebracht naar Mari van Muijen en naar mevr. Mostert-
Steenwijk
   
Giften
Voor de bloemendienst werd € 10 ontvangen van de fam. H.  Roel Touw ontving € 10 van mevr. v.S voor de wijkkas.
Hartelijk dank
  
Diaconiecollecten
De diaconie collecteert vandaag voor Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, zij brengen al meer dan 200 jaar de 
Bijbel dichtbij. Wij willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij 
Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht. Van harte aanbevolen. Zie 
voor meer informatie over deze collecte de Kerkwijzer. 

Wijkgids
De afgelopen weken is de nieuwe editie van onze gemeentegids De Schans gedistribueerd. Hopelijk heeft u een 
exemplaar thuis bezorgd gekregen. Zo niet, er liggen bij de uitgang enkele boekjes. De kosten per boekje zijn ongeveer 
een euro, u begrijpt dat met enkele honderden exemplaren het bedrag toch oploopt. De kosten zijn betaald uit de wijkkas,
een gift voor dit onderdeel van gemeentezijn stellen we op prijs! Overigens staan er onder "financiële gegevens" 
verouderde bankrekeningnummers van de Kerkrentmeesters en Diakenen. De juiste nummers zijn: 
Kerkrentmeesters  NL 56 RABO 0373724721
Kerkbalans NL 06 RABO 0373724748                       Diaconie NL 63 INGB 0000160100

Kronen poetsen 16 november 2022
En weer is er een half jaar voorbij. Tijd om de kroonluchters en alle andere koperen voorwerpen in de kerk weer een 
poetsbeurt te geven. Een fantastische traditie, waar elke keer toch zo’n 30 personen aan meehelpen. Een gezellig en 
sociaal moment voor en door elkander. 
Ik ben van plan dit op woensdag 16 november 2022 te gaan doen. Vele handen maken licht werk.
Uiteraard wordt er voor koffie/thee gezorgd met iets lekkers erbij.
Noteert u 16 november in uw agenda. We beginnen vanaf 9:00 uur.
Altijd erg gezellig en van harte aanbevolen. U / jij komt toch ook?
Koster Niek van Namen



       
Collecten 16 oktober
Diaconie, alg. middelen: € 166,20             
Kerk:                               € 203,10             
Kerk, uitgang:                 € 130,00

Diensten Zondag 30 oktober
10.00 uur ds. G. van Wolfswinkel   
19.00 uur ds. L.L. van den Dool, Broek op Langedijk
Kinderoppas: Bileam (2) – Numeri 22-24
Baby-Peuter oppas:  Willy + Rianne       Bijbelklas: Atie Bouterse   
========================================================================================

Orde van dienst voor zondagmorgen 23 oktober
Voorganger is ds. Agterhuis uit Heinenoord. Organist is Jaap Kroonenburg.
Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. 
Psalm 65 vers 1 en 3
Gezang 474 vers 1, 3 en 4
Psalm 119 vers 2 en 15                                 Oude Berijming
Kinderlied: “De Heere zegent jou”           Onder begeleiding van de piano
Gezang 419 vers 1 en 2
Psalm 34 vers 7, 8 en 9
Gezang 256
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Jesaja 57 vers 14-21

Orde van dienst voor zondagavond 23 oktober.
Voorganger is ds. Mantel uit Woudenberg. Organist is Jaap Kroonenburg.
Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank.
Psalm 95 vers 1 en 2                      Oude Berijming
Psalm 97 vers 1 en 5
Psalm 33 vers 5 en 8
Gezang 224 vers 1 en 2
Psalm 130 vers 1 en 4
Gezang 230 vers 1, 3 en 4
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Openbaring 6

Kinderlied: “De Heere zegent jou”
de Here zegent jou                                      de Here zegent u              
en Hij beschermt jou                                    en Hij beschermt u             
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven             Hij schijnt Zijn licht over uw leven                                    
Hij zal genadig zijn                                      Hij zal genadig zijn           
en heel dicht bij je zijn                                 en heel dicht bij u zijn                
Hij zal Zijn vrede aan je geven                    Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x)                             


