
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 6 novemberber
10.00 uur ds. W. Quak, Rockanje   
19.00 uur ds. C.H. Wesdorp, Zoetermeer

Meeleven
 We leven mee met Loes van Bloois (Het Lage Licht 165, 3144 DH) die afgelopen zondag onverwacht in het ziekenhuis is
opgenomen en behandelingen onderging. Op woensdag, Dankdag, mocht Loes weer thuis komen. We wensen haar van 
harte een voorspoedig herstel toe.
Het is soms een hele zoektocht naar een geschikt kaartje en passende tekst als je iets wilt opsturen uit meeleven. Van de
week las ik van een man die eenvoudigweg een grote letter M uit knipte en liet bezorgen. Waarom die M? Hij legde uit: 
dat is de M van moed en de M van Metgezel. Wie zou geen moed ontlenen aan het feit dat Jezus je Metgezel is?

Dankbaarheid
'Dankbaarheid is het moment waarop we afhankelijkheid niet langer als last gaan zien, maar als geschenk. Dankbaarheid
is het venster waardoor we gaan zien dat afhankelijkheid tot relaties leidt' (Samuel Wells). Doordat je elkaar nodig hebt 
ontstaat er relatie en kun je over en weer iets voor elkaar betekenen. Dat maakt dankbaar!

Agenda 
7-11 18.45 uur - catechisatie
8-11 wijkkerkenraad
9-11 10.00 uur– woensdagmorgenbijbelkring in De Schans.
10-11 van 10-12 uur  Inloop in de Schans
11-11 excursie Apeldoorn

Bloemen
Op zondag 30 oktober werden de bloemen als groet van ons allen gebracht naar dhr. Bouwmeester  en mevr. Mostert-
Huis 

Giften
Ouderling van Klink ontving van dhr. S. € 10 voor de wijkkas en van mevr. S. € 10 voor de bloemenpot en € 10 voor de 
wijkkas. Ouderling J. Pool ontving van mevr. W. € 20 voor de kerk.
Allen hartelijk dank
  
Diaconiecollecten
De eerste diaconiecollecte is bestemd voor de Algemene middelen. De tweede is voor de GZB najaarscollecte, omzien 
naar daklozen in Colombia. In het centrum van Medellín, de tweede stad van Colombia, is er een ‘Straat van de zonde’, 
met maar liefst drie bordelen en veel daklozen. Daar bevindt zich ook een kerk. Gemeenteleden geven straatbewoners 
aandacht, regelmatig een douche, schone kleren en eten. Het is hun verlangen dat de ‘Straat van de zonde’ een plek van
Gods genade mag worden. Zie ook de website van de GZB. Van harte aanbevolen.

Update van de Werkgroep gemeente opbouw
Alweer 2 maanden geleden zijn we het winterwerk begonnen met een gemeente-startdag ‘Aan tafel’. 
Hier willen we door het jaar heen graag een vervolg aan geven. 
Vandaar dat we als  commissie verschillende activiteiten hebben bedacht om dit jaarthema meer inhoud te geven.
 Op woensdag 30 november  starten we met een avond, waarin we met elkaar gaan nadenken over het Avondmaal. 

Naast een stukje verdieping over het Avondmaal, gaan we met elkaar in gesprek wat het Avondmaal voor ons 
betekent. ‘Aan tafel…bij Hem, met elkaar!’

 Eind januari, begin februari gaan we aan tafel…om iets creatiefs te doen en tegelijkertijd elkaar beter te leren kennen.
 Op een zondagochtend in maart gaan we met elkaar in gesprek over een preek uit de dienst.
 We sluiten het jaar af met een laatste activiteit. Op dit moment is nog niet bekend wat dat gaat worden.
Zet de volgende datum alvast in uw/jullie agenda:
30 november, van 20.00- 21.30 uur: ‘Aan tafel…bij Hem, met elkaar’
Tijdens de laatste vergadering zijn we als commissie op zoek gegaan wat gemeente zijn inhoudt en wat het betekent om 
deel van een gemeente uit te maken. We lazen daar 1 Petrus 2:5 bij; een tekst over levende stenen.
Wij allemaal zijn levende stenen die onze plek mogen innemen …
Lijkt het je ook leuk om samen na te denken over deze dingen en activiteiten voor de gemeente voor te bereiden, kom er 
dan ook bij en voel je welkom! Je kunt jezelf aanmelden bij iemand die hieronder staat.
Hartelijke groet,
Nelleke, Wil, Laura, Nel, Hannah, Ab, ds. Gerrit en Liesbeth



Verslag kerkenraadsvergadering van 4 okt 2022
Met een korte overdenking, het zingen van een lied en gebed starten we de vergadering.
De lijst met te vragen gastpedikanten (per 2024 want 2023 is al geregeld) krijgt de jaarlijkse update. Aangezien ds. 
Ouwendijk heeft aangegeven per januari te stoppen met preken zal de gemeente op 11 december in de gelegenheid 
worden gesteld afscheid te nemen. De diaconie stelt voor een voorbede boek bij de ingang te leggen waar 
gemeenteleden in kunnen schrijven. We gaan kijken hoe dit werkt.
De Kerkrentmeesters maken zich zorgen over de toenemende Corona; iedereen moet zich welkom en veilig voelen maar 
we willen niet betuttelen. 
De Communicatiecommissie heeft van de AK toestemming om voor de Kerkwijzer een proefuitgave te maken (te 
verschijnen volgend jaar maart) die de huidige Kerkwijzer mogelijk gaat vervangen (zie oproep in vorige Zondagsbrief).
We zien elke zondag dat nog steeds een groot aantal mensen via beeld met ons verbonden is en ook zien we nieuwe 
bezoekers in onze diensten. Een hoopvol teken. Vanuit de kerkenraad maken we contact met deze bezoekers en we 
hopen dat ook gemeenteleden dat doen. 
We blikken vooruit op de informatieavonden PGM 3.0 die op 6 okt in de Groote Kerk en op 18 okt in de Immanuelkerk 
worden gehouden. We vertrouwen op een goede opkomst van onze betrokken gemeenteleden.
Iets wat jong, klein en kwetsbaar is verdient aandacht om tot wasdom te kunnen komen. Zo kijken we naar samenwerking
op het gebied van jeugdwerk, kijken we naar het kinderkerstfeest en gaan we nadenken over activiteiten tijdens de 
Furiade die aansluiten bij de activiteiten in De Schans. Want als kerk moeten we naar buiten treden om zichtbaar 
gemeente van Christus te zijn. Voelt u/jij zich aangesproken door een van bovenstaande onderwerpen? De kerkenraad 
komt graag met je in contact want we kunnen het niet alleen. Een mailtje of belletje met de scriba en Edwin zorgt dat jouw
inbreng bij de juiste persoon komt. 

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

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

Save the date
Op Tweede Kerstdag (morgen) is er een (kinder)kerstviering in de Groote Kerk waar iedereen welkom is. We zingen, 
luisteren naar een verhaal en sluiten af met een kerstbrunch. Meer informatie volgt, maar noteer alvast de datum! Ook 
voor opa's en oma's, vriendjes en vriendinnetjes!

Collecten 30 oktober
Diaconie, noodhulp:                           € 236,45
Kerk:                                                  € 223,80
Diaconie,plaatselijke ondersteuning: € 152,40

Wijkkas.De wijkkasbus bracht in september € 13,50 op.
   

Nederlandse Protestantse Kerk Parijs. De extra collectebus bevatte in september € 8,-

Diensten Zondag 13 november
10.00 uur ds. W. Quak uit Rockanje   
19.00 uur ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer
Kinderoppas: Jozua en de mannen uit Gibeon
Baby-Peuter oppas: Leontine Tieleman             Bijbelklas: Jet vsdh 

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



Orde van dienst voor zondagmorgen 6 november.
Voorganger is ds. W. Quak uit Rockanje. Organist is Jaap Kroonenburg
Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. 
Psalm 138 vers 1 en 4
Gezang 421
Gezang 431 vers 4 en 8
Gezang 294 vers 2, en 4
Kinderlied Gezang 299                   Onder begeleiding van de piano
Psalm 27 vers 7                                Oude Berijming
Psalm 23a vers 1, 2 en 3
Gezang 513
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Habakuk 1 vers 1-11; 2 vers 8-14; 3 vers 1-19

Orde van dienst voor zondagavond 6 november.
Voorganger is ds. Wesdorp uit Zoetermeer. Organist is Jaap Kroonenburg.
Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank.
Psalm 139 vers 1 en 2
Psalm 139 vers 11 en 14
Psalm 80 vers 1, 3 en 10
Psalm 42 vers 5 en 7                      Oude Berijming
Gezang 472 vers 1 en 2
Gezang 473 vers 1 en 2
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Genesis 42 vers 1-28


