
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 2 oktober
10.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel
19.00 uur ds. H.Z. Klink, Marken
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 is het Israëlzondag. Een mooie gelegenheid om eens stil te staan bij de bijzondere plek van het
volk Israël in de geschiedenis die God schrijft. We lezen Jesaja 44:1-8 en Romeinen 11:25-32.

Afscheid ambtsdragers:
Komende zondagmorgen nemen we afscheid van twee ambtsbroeders, Erik van der Laan (Frans van Mierisplein 
19, 3141 GC) en Sander Wakker (Gerard Douplein 7, 3142 GD). Beiden hebben een lange periode 
kerkenraadswerk erop zitten, een moment rust is jullie van harte gegund. In Psalm 90:17 lezen we'Laat ons uw 
genade zien, Heer, onze God. Bevestig het werk van onze handen.' Een tekst om al terugkijkend en -
denkend eens mee te nemen in gebed.

Zieken
Van Anneke Verveen (Staverenhoeve 32, 3137 GN, Vlaardingen) kregen we bericht dat ze negatieve uitslagen
ontving. In oktober zal ze een operatie moeten ondergaan. We wensen haar, samen met Henk sterkte en zegen
van God.
Paulus schreef: 'Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met
dankzegging bekend worden bij God'. Ging het Paulus voor de wind en zat alles mee? Nee, verre van. Neemt hij de
zorgen dan niet serieus? Dat wel. Maar hij had geleerd dat het geen zin heeft je bezorgd te maken over die
dingen waar je toch geen invloed op hebt. En hij had geleerd dat dankzegging iets te maken heeft met de genade
en vreugde van God. Daarom zegt hij: laat je gebed een plek vinden in de bedding van dankbaarheid.

Bloemen
Op zondag 25 september werden de bloemen gebracht naar Rianne Boogaard en naar het echtpaar Wakker-van
Hemert

Giften
Ontvangen van NN € 20 waarvan € 10 voor de wijkkas en € 10 voor de diaconie.
Ds. G. van Wolfswinkel ontving op bezoek €10 voor de kerk.
Allen hartelijk deank

Israëlzondag: eerste zondag in oktober.
Waarom is er eigenlijk een Israëlzondag? In 1949 stelt de hervormde synode een Israëlzondag in, net na de
Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er zijn drie motieven voor zo'n aparte markering in het
kerkelijk jaar. (1) Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, (2) bezinning op de relatie van de Kerk met
Israël, (3) gebed voor het volk Israël. In dienen, leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met het Joodse volk. In het
bijzonder in deze periode van de grote feesten binnen het Jodendom: Nieuwjaar (Rosh HaShana), Grote
Verzoendag (Jom Kipoer) en het Loofhuttenfeest (Soekot). In veel kerken wordt daarom vandaag (extra) aandacht
besteed aan de plaats van Israël in Gods plan.
Na de dienst ontvangt u bij de uitgang een magazine, een speciale uitgave voor deze Israëlzondag. Ook dit jaar zit
er in het magazine weer een boekenlegger, speciaal met gebeden voor Israël.

Diaconiecollecten
De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor hulp aan boeren in Oeganda. In de regio Teso in het noorden van
Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de
wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms
valt er te weinig regen, dan weer te veel met overstromingen tot gevolg. Dan blijft er weinig te oogsten over. De
Anglicaanse Kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Van harte
aanbevolen



Jaap Kroonenburg 50 jaar organist in Maassluis
Jaap Kroonenburg is dit jaar al 50 jaar actief als organist in de Groote Kerk.
En dat is niet de enige mijlpaal: in totaal is hij 60 jaar kerkorganist. Het college
van kerkrentmeesters heeft hem daarom afgelopen zaterdag de hoogste
onderscheiding binnen de Protestantse Kerk toegekend: het draaginsigne in
goud met briljant. Jaap wist zelf van
niets en werd na afloop van zijn concert compleet verrast. Tijdens het
orgelconcert, de jaarlijkse ‘hommage aan Feike Asma’, was wel te horen hoe
Jaap nog steeds vol passie het orgel bespeelt. Muziekstukken van J.S. Bach,
Franz Liszt, Alexandre Guilmant en Feike Asma kwamen voorbij. Na afloop
van het concert kwam hij
nietsvermoedend naar beneden en werd vervolgens toegesproken door Ko
Heijboer, die hem namens het college van kerkrentmeesters de versierselen
en de bijbehorende oorkonde overhandigde. Van de orgelcommissie kreeg
Jaap nog een verrassingsmand mee om thuis verder van te genieten. Jaap
Kroonenburg sprak zijn dankbaarheid
uit voor het kunnen bespelen van het prachtige instrument, het Garrels-orgel
uit 1732, en hoopt er nog even mee door te gaan.

Bidden in en voor de kerk: Afgelopen maandag zijn we bij elkaar geweest om na te denken over het gebed in de
gemeente. Verder spraken we over een mogelijke gebedskring, hoe zou een en ander vorm kunnen krijgen. We
hebben gezocht naar een zo geschikt mogelijk tijdstip en dat is maandagavond 18.30 uur geworden, om de twee
weken. We komen samen in de Groote Kerk, deze is open aan de kant van de keuken. Wil je meer weten? Neem
dan contact op met Marjan van Muijen (06-37375185). D.V. 10 oktober is de volgende keer.
Denk je erover na om te komen bidden, maar aarzel je? Overweeg dan de volgende gedachten: 'Waarom zouden
we samen bidden? God geeft mensen aan elkaar, om samen met elkaar het gebed aan te gaan. Het gezamenlijke
gebed kan het nodige toevoegen aan het persoonlijke gebed. Het is ook een bijbelse gewoonte om daarvoor samen
te komen. Dat blijkt alleen al uit de psalmen waarin het 'ik' en het 'wij' elkaar afwisselen... Tussen Hemelvaart en
Pinksteren zien we de discipelenkring en de vrouwen zich gezamenlijk 'vurig en eensgezind aan het gebed wijden'
(Hand 1:14)... Een geweldige belofte van de Here Jezus: 'Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op
aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren' (Mat.
18:19-20).' (uit: Handboek voor gebed)

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

Beperkte toegankelijkheid Schanseiland.
Vandaag is het Schanseiland beperkt bereikbaar. Parkeren op het schanseiland is niet mogelijk. De kerk is te
bereiken via de Noorddijk.

Huwelijksjubilea:

31 oktober: 50 jaar                 de heer en mevrouw A. Beekhuizen-Kok
31 oktober: 55 jaar                 de heer en mevrouw P.T. van der Pol-de Kort

 Verjaardagen 80+:
1 oktober                                mevrouw H. Spruijt-Visser
1 oktober                                de heer H. van de Meeberg
2 oktober                                mevrouw M. Lucardie-Spruijt
2 oktober                                de heer H.C. van der Wal
4 oktober                                mevrouw M. Mos-Snel
4 oktober                                mevrouw W. Sluijter-van der Knaap
6 oktober                                de heer J.M. Kalkman
6 oktober                                de heer N. Hoogerbrugge
7 oktober                                mevrouw C.P. Bimmel
8 oktober                                de heer C.A. Lucardie
8 oktober                                mevrouw C.J. Dijkshoorn-de Groot
12 oktober                              mevrouw A.C. Mosterd-Bakker
14 oktober                              mevrouw C.A. van der Weijden-Verhagen



18 oktober                                 mevrouw A. de Koeijer
20 oktober                                 mevrouw L.C. Voogt-Molenaar
21 oktober                                 mevrouw L. de Jong-van der Lee
22 oktober                                 mevrouw J.P. Pakvis-Wijnhorst
29 oktober                                 mevrouw M. van den Akker-Pronk
29 oktober                                 mevrouw M.J.J. Bal-Fehling
31 oktober                                 de heer J. Weda   

Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.
De adressen kunt u vinden in de Kerkwijzers en/of het ledenboek.

Wijkkas
De wijkkasbus bracht in september € 15,70 op.

Nederlandse Protestantse Kerk Parijs
De extra collectebus bevatte in september € 15,15

Collecten 25 september
Diaconie, St. Wenzi : € 234,95                         Kerk: € 225,30               Kerk, uitgang:€ 237,20

Diensten Zondag 9 oktober
Kinderoppas: Op de berg Sinaï – Exodus 19,20,24
Baby-Peuter oppas:Leontine + Rianne Bijbelklas: Atie Bouterse + Gershon
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Orde van dienst voor zondagmorgen 2 oktober. Voorganger is ds. Gerrit van Wolfswinkel. Tenzij anders vermeld 
worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. Organist is Jaap Kroonenburg.

Psalm 136 vers 1, 2 en 3
Psalm 136 vers 10, 18 en 19
lied na wetslezing: Hoor Israël                      onder begeleiding van de piano  (zie laatste pagina 
kinderlied: de Heer is mijn Herder                 onder begeleiding van de piano  (zie laatste pagina  
Gezang 26 vers 1, 3 en 4 
Gezang 452 vers 1 en 5
Psalm 90 vers 8
Psalm 138 vers 1 en 4                                                                  Oude Berijming
Schriftlezing: Jesaja 44 vers 1-8 en Romeinen 11 vers 25-32
 

Orde van dienst voor zondagavond 2 oktober. Voorganger is ds. Klink uit Marken. Tenzij anders vermeld worden de 
liederen gezongen uit de bundel Weerklank. Organist is Jaap Kroonenburg.
Psalm 24 vers 1 en 5                                      Oude Berijming
Gezang 253 vers 3 en 4
Psalm 87 vers 3, 4 en 5
Gezang 239 vers 1, 2, 3 en 4
Gezang 236 vers 1 en 4
Gezang 418 vers 1 en 4
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Richteren 16 vers 1-3
 



Hoor Israël
1.                                                          2.                                                     3.
Er is een volk door God gekozen        En uit dit volk is voortgekomen       Maar dit geheim is ons ontsloten,       
om tot zijn licht te zijn.                        de ware Vredevorst,                         God laat zijn volk niet gaan,               
Het werd uit slavernij gedragen,         de Zoon van God en de Messias,    al zijn zij nu nog ongehoorzaam,       
op reis door de woestijn.                     die van het kwaad verlost.               straks nemen zij Hem aan.                
Het heeft de wet van God gekregen,   Door Israël werd Hij verworpen,      Als alle volken zijn gekomen,
een woord van zuiverheid,                  zij namen Hem niet aan,                  Zoals God woord vertelt,      
een leidraad voor het goede leven,     toch is dit ons tot heil geworden;     Zal Israël zich tot God keren,           
dat ons in waarheid leidt.                    Gods werk is doorgegaan.               Wordt zij in eer hersteld.            

Refrein                                               Refrein                                           Refrein                                                
Hoor Israël, o volk van God,              Hoor Israël…                                  Hoor Israël…                                         
Hoor Israël                  
keer weer terug naar zijn gebod.
Hij zal zijn liefde nooit verlaten,
jij hoort bij Hem.
Jeruzalem verscheurde stad,
de Redder komt straks op jouw pad,
Hij zal zich over jou ontfermen,
jij bent van Hem.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

   kinderlied

1.Voorzang
    De Heer is mijn Herder                           3.Voorzang   
    Hij is alles wat ik nodig heb                       Uw goedheid en Uw liefde Heer         
    Hij brengt mij tot rust                                 Volgen mij altijd
    En Hij geeft nieuwe kracht                        En ik mag heel dichtbij U zijn       
    Hij leidt mij steeds verder                         Tot in eeuwigheid      
    Op de juiste weg, die ik moet gaan                    
    De Heer is mijn Herder                                 
    De Heer is mijn Herder                           4.Samenzang         
    Al ga ik door een donker dal                      De Heer is mijn Herder 
     Ik hoef niet bang te zijn                             Hij is alles wat ik nodig heb          
    Ik weet dat U mij bij zult staan                   Hij brengt mij tot rust  
    U bent heel dichtbij                                    En Hij geeft nieuwe kracht              
                                                                       Hij leidt mij steeds verder
 2.  Samenzang                                             Op de juiste weg, die ik moet gaan
    De Heer is mijn Herder                              De Heer is mijn Herder                                                                    
    Hij is alles wat ik nodig heb
    Hij brengt mij tot rust
    En Hij geeft nieuwe kracht
    Hij leidt mij steeds verder
    Op de juiste weg, die ik moet gaan
    De Heer is mijn Herder
   Want wat mij ook wordt aangedaan
    U helpt mij telkens weer
    U geeft mij wat ik nodig heb
    En nog zo veel meer


