
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 16 oktober
10.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel.
19.00 uur: ds. F. van den Bosch, Huizen.
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 zondagmorgen lezen we uit Handelingen 15:1-34. We ontmoeten daar opnieuw Paulus en Barnabas, maar ook
andere apostelen en ouderlingen. Er is sprake van een heftige woordenstrijd. Wat kunnen wij daarvan leren?!

Agenda:
17 oktober 19.45 uur – catechisatie
18 oktober 20.00 uur – Informatieavond 3 wijkgemeenten PKN.
19 oktober 14.30-16.30 uur – ontmoetingsmiddag in De Schans
31 oktober 18.45 - bidden in en voor de kerk

 Zieken
Yvonne Bokhorst is bezig met haar bestralingsbehandelingen.
Anneke Verveen (Staverenhoeve 32, 3137 GN) heeft een operatie ondergaan in de week die achter ons ligt. Gelukkig is 
de operatie technisch gezien goed gegaan. Er is nog wel spanning, omdat uit verder onderzoek nog uitslagen zullen 
volgen. Van harte wensen we je, samen met Henk Gods Vaderlijke zorg toe.
Een mooi vers uit het Liedboek ter bemoediging:
'Ik wil mij, HEER, in U verblijden,
die hulp bood in de dag
dat ik geen uitkomst zag,
die steeds mij uit de engte leidde;
dan mocht met lichte schreden
ik in de ruimte treden.'

Meeleven
Mari van Muijen verblijft nu al 2 ½ jaar in DrieMaasHaven Stadsmolen 101 3146 CT. Wilt u voor Marjan en Mari bidden? 
Een kaartje van meeleven beurt Mari altijd op.

Bloemen
Op zondag 9 oktober werden de bloemen als groet van ons allen gebracht naar  het echtpaar Klem-de Man en naar Mevr.
Houkamp.

Giften
Ouderling J.Pool ontving van mevr. M. € 20 voor de wijkkas en  van mevr. M. € 10 voor de kerk

Diaconiecollecten
De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor de Algemene Middelen. Uit dit fonds worden de kosten gefinancierd voor 
het alledaags diaconaal werk binnen onze kerk. Het is de basis voor de hulp en steun die wij kunnen geven aan mensen 
die hulp nodig hebben, in welke vorm dan ook. Van harte aanbevolen.

Kerk & Corona
We zien het aantal corona besmettingen weer oplopen en vinden het fijn als we ons met elkaar aan de volgende 
afspraken houden:
      Wie Corona-gerelateerde klachten heeft of recent in nauw contact is geweest met een besmetting volgt de 
diensten thuis.
Verder bepaalt u zelf waar u zich fijn bij voelt, ten aanzien van een mondkapje, of u een hand of een knikje geeft ter 
begroeting en waar en op welke afstand tot anderen u gaat zitten. Vol vertrouwen in onze Heer en Heiland dat iedereen 
die onze diensten bezoekt zich welkom en veilig zal voelen. Uiteraard volgen we zo nodig de adviezen van de PKN
De kerkenraad.



Ontmoetingskring
Op woensdag D.V. 19 oktober hopen we te starten met de ontmoetingsmiddag in de Schans van 14:30 tot 16:30. U bent 
van harte welkom, de koffie en thee met wat lekkers staat dan klaar. Het zou fijn zijn als we daar nieuwe gezichten 
zouden zien, of neem gerust iemand mee! Ds. van Wolfswinkel opent met een bijbels onderwerp, er is tijd voor bezinning 
en ontspanning. Deze eerste keer gaat het over de vraag: hoe kan ouder worden een rijke ervaring zijn? Vanaf 14:00 
gaat de Schans open, we hopen op een goede opkomst en een fijn weerzien! Heeft u vervoer nodig dan kunt u bellen 
naar Nel van Baalen Tel: 5917643. Met vriendelijke groet, 
Ester van Zanten
   
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
   
Bedankt
Langs deze weg willen wij u bedanken voor de bloemen uit de kerk, kaarten en berichtjes.
Dit i.v.m ons 55 jarig huwelijk.
Tinie en Aad Klem.
   
Voorbede
Misschien kent u ze wel. Mensen waarvoor gebeden mag worden en andere zaken die u bij God wilt brengen door middel
van gebed. Zieken, armen, overheden, of misschien wel uw buurman of buurvrouw. Dat mag en kan in de wetenschap 
dat God luistert. De meesten van u weten misschien dat het mogelijk is om een verzoek tot voorbede te doen bij de 
predikant. Dit kan telefonisch of via één van onze andere ambtsdragers. We denken erover na om daarnaast een boek bij
de ingang van onze kerk neer te leggen. Hierin kan iedereen die dat wenst, voorafgaande aan de dienst, zijn of haar 
verzoek tot voorbede opschrijven. De diakenen dragen er zorg voor dat dit bij de predikant bekend wordt die dit 
dan vervolgens mee zal nemen in de voorbede. We willen de voorbede hiermee laagdrempeliger maken en iedereen, 
jong en oud, mag van dit boek gebruik maken als hij of zij dit wil. Er zijn tenslotte zoveel dingen om voor te bidden of juist 
om voor te danken. We weten dat we alles wat ons en anderen bezig houdt bij Hem mogen brengen. Heb je hier vragen 
of ideeën bij, neem contact op met Jeroen Tieleman, 06-52716354.

KERSTCONCERT URKER MANNENKOOR. Zaterdag 10
december 2022 zal er in de Groote of Nieuwe Kerk te
Maassluis een kerstconcert bij kaarslicht plaatsvinden.
Medewerking van het Urker Mannenkoor Hallelujah
o.l.v.Bert Moll met orgelbegeleiding van Mark Brandwijk.
Het concert begint om 19.30 uur en de toegangsprijs is
€ 10. Vanaf nu kunt u al kaarten bestellen via 
evenementengrootekerk@gmail.com

      
Nieuwe leden: in deze zondagsbrief en komende zondagmorgen zullen drie nieuwe leden zich voorstellen aan ons, zie 
hieronder. We hopen dat jullie een goede en gezegende tijd zullen hebben.
Voorstellen: Mijn naam is Mirjam Mostert, geboren en getogen in Schipluiden, nu woon ik een aantal jaren in Maassluis. 
Prachtig dat ik deel uit mag maken van deze gemeente, en zie uit naar een mooie tijd hier in de Grote Kerk te Maassluis. 
Voorstellen: Beste gemeenteleden, we willen ons graag voorstellen. Wij zijn Elif Su & Willem-Rutger van Dijk. In 2018 
zijn we getrouwd en tot voor kort woonden we in Rotterdam. Sinds juli wonen we in Maassluis. We sluiten ons graag aan 
bij wijkgemeente Groote Kerk. We kijken ernaar uit u te ontmoeten! Groet, Elif Su & Willem-Rutger van Dijk
    
Collecten 9 oktober
Diaconie, missionair werk: € 188,95             Kerk: € 218,75                Kerk, uitgang: € 165,30
   

Diensten Zondag 23 oktober
10.00 uur ds. D. Agterhuis, Heinenoord        19.00 uur ds. G.J. Mantel, Woudenberg
Kinderoppas: De twaalf verkenners / Bileam (1) – Numeri 13, 22-24
Baby-Peuter oppas: Riny van Ladesteijn                     Bijbelklas: Jet vsdh 

mailto:evenementengrootekerk@gmail.com


Orde van dienst voor zondagmorgen 16 oktober. 

Voorganger is ds. Gerrit van Wolfswinkel. Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. 
Organist is Jaap Kroonenburg.

Psalm 133 vers 1
Psalm 133 vers 2
Gezang 282 vers 1, 2 en 3                             onder begeleiding van de piano
Kinderlied Gezang 527 vers 1, 2 en 3            onder begeleiding van de piano
Psalm 122 vers 3                                          Oude Berijming
Gezang 230 vers 1, 2 en 5
Gezang 297 vers 9 en 10
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Handelingen 15 vers 1-34
 

Orde van dienst voor zondagavond 16 oktober. Voorganger is ds. v.d. Bosch uit Huizen. Tenzij anders vermeld worden
de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. Organist is Jaap Kroonenburg.

Gezang 285 vers 1, 2 en 3
Psalm 124 vers 1 en 4                                   Oude Berijming
Gezang 173 vers 1 en 4
Psalm 56 vers 1 en 3
Psalm 89 vers 9 en 10
Gezang 189 vers 1, 2 en 3
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing: 1 Samuël 16 vers 1-13


