
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 30 oktober
10.00 uur ds. G. van Wolfswinkel         19.00 uur ds. L.L. van den Dool, Broek op Langedijk
Woensdag 2 november dankdag
19.30 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
Zondagmorgen lezen we uit Handelingen 13:13-52. We lezen daarin over een preek van Paulus in de synagoge in 
Antiochië (Pisidië) en hoe daarop gereageerd wordt. In de dienst op dankdagavond lezen we uit 1 Kronieken 29:10-20. 
Daar lezen we het dankgebed van David. Mooi om van te voren vast eens door te nemen. Het zijn woorden die raken. 
Lees bijvoorbeeld vers 14, alsof een kind vader trakteert uit de hand van diezelfde vader. 

Pastoraat
We leven mee met Koen en Yvonne Bokhorst (Mimosastraat 70, 3142 NH). Koen zal komende week onderzoeken 
ondergaan met het oog op de komende operatie. Yvonne zal haar laatste bestralingen krijgen. Van harte wensen we jullie
toe dat je mag weten dat God hierin nabij is.
We leven ook mee met Anneke Verveen (Staverenhoeve 32, 3137 GN, Vlaardingen) en haar man Henk. Komende 
maandag al begint een traject met kuren. Vlak na de operatie is dat al snel en het zal behoorlijk impact hebben. We 
bidden met jullie dat God hier doorheen genezend werken wil.
Woorden uit Psalm 39 zijn nog steeds actueel! 'Ieder mens is niet meer dan een zucht, hoe vast hij ook staat.... en nu, 
wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!'

Nadenker
De deelnemers van de excursie naar de Oosterkerk Amsterdam kregen een boek cadeau: 'Opener dan ooit, nieuwe 
kansen voor de kerk'. Het eerste hoofdstuk gaat over de vraag hoe je om moet gaan met een crisis. De weduwe van 
Sarefat is daarin een inspirerend voorbeeld. 'Deze weduwe doet iets moedigs. Ze omarmt haar crisis. Dat het daarna 
gaat stromen is genade. De wet van Sarefat is dat uit een tekort een tegoed en zelfs een teveel kan groeien. Een verhaal 
dat als geen ander illustreert wie God wil zijn' 

Agenda
31 okt 18.45 - bidden in en voor de kerk
31 okt 19.45 - catechisatie
2 nov 19.30 - dankdag
 
Rectificatie
In de vorige zondagsbrief stond als postcode van Gerard Boelaars vermeld 2803 AZ. Het moet echter zijn 2803 ZA
Het tijdelijk adres is Verpleeghuis Martha Flora, Ronsseweg 5-212 2803 ZA Gouda.
  
Bloemen
Op zondag 23 oktober werden de bloemen als groet van ons allen gebracht naar mevr. Verveen en naar dhr. Pons

Giften
Roel Touw ontving € 50 van N.N. voor de bloemendienst. Arie Herbert ontving van mevr. N.N. € 160 voor de kerk. 
Mevr. Vruggink ontving € 10 voor de bloemenpot van mevr. V.
Allen hartelijk dank
  
Diaconiecollecten
De eerste diaconiecollecte is vandaag bestemd voor Noodhulp in Maassluis. De tweede collecte is voor de Plaatselijke 
ondersteuning. Woensdag 2 november is het Dankdag. Dan collecteert de diaconie voor Meals on Wheels, een project 
van Christenen voor Israël. Als Christenen voor Israël ondersteunen we namens u al jarenlang Joodse ouderen en 
Holocaustoverlevenden in Oekraïne, één van de armste landen van Europa. Door de coronacrisis sloten de gaarkeukens 
hun deuren. Dat is nu nog steeds zo. Daarom hebben we de actie 'Meals on Wheels' opgezet. We bezorgen zo 
duizenden maaltijden bij Joodse ouderen aan huis. Maandelijks worden er zo'n 5000 maaltijden in 19 plaatsen in 
Oekraïne gebracht. De maaltijden worden met grote zorg bereid en met liefde thuisbezorgd, tot grote dankbaarheid van 
de Joodse ouderen die amper van hun kleine pensioentje rond kunnen komen. Voor €5,- maakt u het mogelijk dat een 
voedzame maaltijd aan huis wordt bezorgd bij een Joodse oudere in Oekraïne! Helpt u mee? De uitgangscollecte is voor 
de Algemene middelen. 



Schansonderhoud
Met vriendelijke groet,
Cor Grinwis, tel 0641587516
Doordat enkele vrijwilligsters noodgedwongen zijn gestopt met de schoonmaakwerkzaamheden in de Schans, doen we 
een beroep op U, vrouwen, maar ook mannen ! om uw steentje bij te dragen om de Schans netjes te houden. Ik hoop 
zeer dat u hierover wil nadenken , het is om de twee maanden met drie mensen ongeveer twee uurtjes werk en u kunt 
met elkaar regelen op welk tijdstip het best uitkomt. Het is altijd gezellig om dit met elkaar te doen. Ik hoop dat u ons 
verrast en zich aanmeldt om mee te doen . 
Met vriendelijke groet,
Cor Grinwis, tel 0641587516

Inloop de schans
Graag nodigen wij u uit voor de inloop in de Schans elke donderdagmorgen van 10.00  tot 12.00 uur 
Het is fijn om elkaar  in onze roerige tijd te ontmoeten en van gedachten wisselen over allerlei dingen die ons 
bezighouden, vervelende en ook de plezierige dingen die er gelukkig ook zijn. ook, en misschien wel juist voor 
alleenstaanden , kom gerust ,we zien naar u uit
De koffie /thee staat gereed, WELKOM !
De gastdames 

Woensdagochtend Bijbelkring 
Op D.V. woensdagmorgen 9 november 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” Ds. Kees van Velzen We gaan verder met hoofdstuk 5.  Ds.
J.K.Verbree heeft deze morgen de leiding.
Uw bent hartelijk welkom.
Inlichtingen ouderling J.Pool tel 010-5918577

De Schans
Onderstaand de ontvangsten voor de st. De Schans in de maand september 2022:
Donaties                                                                                        €   37,00
Oud Papier (mei 2022)                                                                  € 273,60
Oud Papier (juni 2022)                                                                  € 232,20

Kerstconcert urker mannenkoor
Het is u vast niet ontgaan dat er veel te doen is rondom de gebouwencommissie. Wat dat gaat betekenen voor het 
gebruik van de Groote Kerk is nu nog niet duidelijk, dus het zou kunnen dat het
Kerstconcert bij kaarslicht op 10 december 2022 met het Urker Mannenkoor Hallelujah om 19.30 uur de laatste is. 
dit wilt u toch zeker niet missen? Reserveer dus snel uw kaarten via evenementengrootekerk@gmail.com of via 
familie Wakker. Kaarten kosten € 10 per stuk en de opbrengst is voor de kerk.

Hallo gemeenteleden,
De meeste mensen kennen mij wel, ik ben Leontine Tieleman, 36 jaar oud, getrouwd met Jeroen en moeder van onze 
prachtige dochter Elsa. Samen met enkele anderen van onze gemeente maak ik deel uit van de werkgroep jeugd.  Een 
leuke en enthousiaste werkgroep die zich inzet voor het jeugdwerk binnen onze kerk. Op allerlei manieren proberen wij 
onze jeugd te betrekken bij onze gemeente en naar hen te luisteren. En jeugd houdt niet op bij 18, dus ook de 
jongvolwassen vallen onder onze doelgroep. Wij vinden het heel belangrijk om de jeugd bij onze kerk te betrekken en hen
proberen te helpen in hun zoektocht naar God. Want laten we eerlijk zijn, dat is niet altijd even makkelijk. We hopen de 
komende tijd mooie momenten te kunnen beleven met onze jeugd, zowel binnen als buiten de kerk. Zo staat er al een 
picknick voor jonge gezinnen op de planning en we hebben al leuke plannen voor het komende seizoen. En vindt u of jij 
het leuk om bij één van deze momenten aan te sluiten, laat het ons vooral weten. Iedereen is welkom! Heb je vragen of 
wil je ergens over praten, dan hoop ik dat je ons weet te vinden. 
Galaten 6 vers 9:
Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer 
de tijd daarvoor gekomen is.
Leontine Tieleman, telefoonnummer 0620658638 of leontinevddool@gmail.com

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
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Huwelijksjubilea:
  9 november: 62 jaar               de heer en mevrouw H.C. van der Wal-Willemse
28 november: 66 jaar               de heer en mevrouw C.A. Lucardie-Spruijt
30 november: 67 jaar               de heer en mevrouw B.W. Spruijt-Visser

 Verjaardagen 80+:
 1 november                             mevrouw C. Kouwenoord-van der Windt
 6 november                             de heer J. Gielbert
 6 november                             de heer A.W. Bol
11 november                            de heer H.W. Pons
11 november                            de heer H. van Woerkens
13 november                            mevrouw J. Eekma-Winia
16 november                            mevrouw A. Schoenmaker-Post
16 november                            de heer N. Dijkshoorn
19 november                            de heer W. Minderhoud
19 november                            mevrouw B.H.E. Brijnen-van Straten
20 november                            de heer A.W. van der Kraan
22 november                            mevrouw M.W. Brandon-Talens
27 november                            de heer G.H. Boelaars
27 november                            mevrouw M. van Dorp-Bot
27 november                            de heer J. Koen
28 november                            mevrouw D.J. Bloem-van der Kaaden
29 november                            de heer M.C. van Noort

Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.
De adressen kunt u vinden in de Kerkwijzers en/of het ledenboek.
 
Collecten 23 oktober
Diaconie, NBG: 138,45                  Kerk: 165,20                    Kerk, uitgang: 134,20

Diensten Zondag 6 november
10.00 uur ds. W. Quak uit Rockanje   
19.00 uur ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer
Kinderoppas: De muren van Jericho – Jozua 5-6
Baby-Peuter oppas: Julia Voois    Bijbelklas: Nel Vogel + Gershon

========================================================================================

Orde van dienst voor zondagmorgen 30 oktober.
Voorganger is ds. Gerrit van Wolfswinkel. Organist is Simon Harinck.
Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. 
 Gezang 427 vers 1, 2 en 3
Psalm 2 vers 1 en 4
Gezang 282 vers 1, 2 en 3                            onder begeleiding van de piano
Kinderlied: Gezang 612 vers 1 en 2              onder begeleiding van de piano
Psalm 103 vers 3 en 4
Psalm 103 vers 5 en 7
Psalm 68 vers 10 en 16                                 Oude Berijming
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Handelingen 13 vers 13-52

Orde van dienst voor zondagavond 30 oktober.
Voorganger is ds. v.d. Dool uit Broek op Langedijk. Organist is Cor Maat.
Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank.
Psalm 106 vers 1
Psalm 17 vers 4 en 8                                     Oude Berijming
Gezang 56 vers 1, 2 en 3
Psalm 57 vers 1, 3 en 5
Gezang 419
Gezang 432
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Handelingen 6 vers 8 – Handelingen 7 vers 2 en Handelingen 7 vers 47-60
 


