
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 20 november
10.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel   
19.00 uur: ds. P. Vermaat, Veenendaal

Bij de diensten
 Komende zondagmorgen worden in de kerk de namen genoemd van hen die ons ontvielen. Op zo'n moment wordt in 
herinnering geroepen wat zij voor ons betekend hebben. We zien uit naar een goede dienst, waarin we troost ontvangen 
van God. We lezen samen 1 Thessalonicenzen 4:13-18. Kerntekst is het laatste vers hiervan: Zo dan, troost elkaar met 
deze woorden.
Voor Bach- en/of orgelliefhebbers onder ons: voorafgaand aan de dienst hoopt Jaap Kroonenburg een werk van Johann 
Sebastian Bach te spelen: Partite diverse sopra 'O Gott, du frommer Gott'. De moeite waard om op tijd in de kerk te zijn.
In de dienst van afgelopen zondagmorgen zagen we hoe de verkondiging van het evangelie door Paulus gepaard ging 
met wonderen en tekenen. Na deze dienst hoorde ik verhalen over hoe dat nog steeds gebeurt. Een wonder van herstel, 
een wonder van Gods nabijheid in de moeilijkste omstandigheden enz. Ook werden verhalen verteld van verdriet en 
teleurstelling, van vragen zonder antwoord. Wat is het juist ook dan van belang om biddend om elkaar heen te staan.

Meeleven
We leven mee met dhr. Cees Pool (Dr. Albert Schweitzerdreef 283, 3146 AP) en zijn vrouw Annie. Bij Cees is een gezwel 
in zijn hoofd ontdekt, waarvan nog niet zeker is wat het is. Komende week zal hij daarvoor een operatie ondergaan. Een 
spannende tijd! We leven ook mee met mw. G.A. van Hoeven (Poldermolen 24, 3146 SH) die lelijk gevallen is en 
momenteel veel hulp nodig heeft. Ook mw. A. van Zanten - van der Stelt (Schubertlaan 107, 3144 BJ) is gevallen, ze zal 
binnenkort opgenomen worden ter revalidatie. Van Koen Bokhorst (Mimosastraat 70, 3142 NH) hoorden we dat de 
operatie goed gegaan is, dat maakt dankbaar!
'Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels 
reiken tot in de rivier' (Jeremia 17:7).

Agenda 
20 november - koffiedrinken na de dienst
21 november 19.00 uur - pizza-meet: werkgroep jeugd en catechisanten
24 november 10.00 uur - inloopmorgen de Schans
30 november 20.00 uur - 'Aan tafel, bij Hem... met elkaar' (voor de hele gemeente)

Bloemen
Op zondag 13 november werden de bloemen als groet van ons allen gebracht naar het echpaar Van Muijen -
Zwanenburg en het echtpaar Van der Wal-Willemse

Giften
Ouderling J. Pool ontving van mevr. S. € 10 voor het orgel.
Allen hartelijk dank
  
Diaconiecollecten
Vandaag collecteert de diaconie voor een project van P1027 in Zimbabwe, versterken van de diaconale rol in lokale 
gemeenten. Zimbabwe is een land met veel tekorten. Een groot deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens. 
Toenemende inflatie en stijgende prijzen van eten en andere basisbehoeften zijn een zorg voor elke dag. In deze 
onzekere tijden, is de diaconale rol van de kerk belangrijker dan ooit. Gemeenteleden worden geholpen met activiteiten 
waarmee ze hun eigen inkomen kunnen verwerven. En het mooie is dat zij daarvan weer delen met mensen die het nog 
slechter hebben. Van harte aanbevolen.

Wijkkascollecte
Vandaag is de uitgangscollecte bestemd voor de Wijkkas. Graag uw aandacht daarvoor!

Beste gemeenteleden,
Namens de werkgroep gemeenteopbouw nodigen we u en jullie uit om op 30 november met ons en met elkaar na te 
denken over het Avondmaal.
Dit idee sluit mooi aan bij het jaarthema: “Aan Tafel”
Tijdens deze ontmoeting zingen we wat liederen met elkaar en gaan we in gesprek over verschillende vragen die het 
avondmaal bij ons oproept.
Hoe beleeft u en degene die naast u aan tafel zit het Avondmaal,  zitten daar misschien ook moeilijke momenten tussen?



Ds. Gerrit van Wolfswinkel zal een meditatief moment voor zijn rekening nemen en naar aanleiding daarvan ons nog wat 
gespreksvragen aanreiken.
Om elkaar op dit vlak wat beter te leren kennen en misschien wel van elkaar te leren leek ons dit een mooi initiatief.
Er wordt naar u uitgekeken op woensdagavond 30 november in gebouw de Schans, Kerkstraat 2 Maassluis
Inloop 19:45 uur met koffie thee en heerlijke koekjes van Laura.
Starttijd 20 uur
Verwachte eindtijd 21.30 uur 
Na afloop is er nog een drankje en om 22 uur sluiten we de deur.
Mocht het vervoer voor u een probleem zijn of een reden om niet te komen dan lossen we dat op.
Laat dat even weten bij Liesbeth 0657690620 
Of Nelleke 0624632796
We hopen op een grote opkomst.

Collecten 13 november 
Diaconie, P1027, Mexico: € 189,60                                         
Kerk:                                  € 235,25                                     
Diaconie, plaats. onderst.: € 185,40                                                                                                                     

Diensten Zondag 27 november
10.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel
19.00 uur: ds. F.J. van Harten (Scheveningen)
Kinderoppas:Koning Salomo Een huis voor de Heere (1) – 1 Kon:3en 10; 2 Kon.18-20
Kinderoppas: Samuel, knecht van God – 1 Samuel 1-3
Baby-Peuter oppas: Riny van Ladesteijn               Bijbelklas:Atie Bouterse

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

 Orde van dienst voor zondagavond 20 november. Voorganger is ds. Vermaat uit Veenendaal. Tenzij anders vermeld 
worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. Organist is Jaap Kroonenburg.
Gezang 525 vers 1 en 2
Psalm 65a vers 1 en 2
Psalm 33 vers 8
Psalm 84 vers 1 en 2               Oude Berijming
Psalm 91 vers 1
Gezang 212 vers 1, 2 en 6
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Jozua 2 vers 1-21
Tekst: Hebreeën 11 vers 31


