
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 13 novemberber
10.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel   
19.00 uur: ds. D. van Vreeswijk, Rotterdam

Bij de diensten
Geloof, genezing, verering... het komt allemaal voorbij in Lystre. Bij leven en gezondheid lezen we zondagmorgen uit 
Handelingen 14 en richten ons op wat er gebeurt in Lystre (vers 5-18).
Daarmee staan we voor de achtste keer stil bij het leven van Paulus. Omdat het de week erna de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar is en daarna Advent, zal dit (voorlopig?) de laatste preek over Paulus zijn. 
In deze serie is één ding wel duidelijk geworden, Gods genade werkt verrassend in het leven van mensen en gemeenten.
Begonnen we de serie op het moment dat Paulus toekeek bij de steniging van Stefanus, we eindigen de serie in 
hoofdstuk 14 als zijn optreden ertoe leidt dat hij zelf gestenigd wordt.

Voorbede
Vanaf vandaag is het zo ver. Het voorbede boek ligt bij de ingang klaar. Heeft u al nagedacht waar we voor kunnen en 
mogen bidden? Schrijf het vooral op en schroom niet. De diakenen brengen het voor de dienst bij de predikant die de 
onderwerpen vervolgens mee neemt in de voorbede. Met vriendelijke groet,
 J.C.J. Tieleman

Meeleven
Ellen Valk  is opgenomen in het Marnix (Marnix, kmr B 49, Marnixlaan 5, 3132 PL, Vlaardingen) voor revalidatie in 
verband met haar nieuwe heup. De operatie aan de galblaas van Koen Bokhorst staat gepland op 16 november. Yvonne 
knapt goed op na de bestralingen. We hopen en bidden met jullie mee dat de zorg brengt wat ervan gehoopt wordt.
Hoop heeft in het dagelijkse taalgebruik vaak iets van 'het kan vriezen, het kan dooien'. Als onze hoop echter ingebed is 
in de Bijbelse hoop, dan is er houvast en een breder perspectief. Daarover lezen we in Romeinen 5:3-5. 'En dit niet 
alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de 
volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten 
uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.'

Agenda 
14 nov 18.45 – gebedskring in de Groote Kerk
14 nov 19.45 - catechisatie
16 nov 14.30 - Ontmoetingskring
17 nov 10.00-12.00 inloopmorgen in de Schans

Bloemen
Op zondag 6 november werden de bloemen als groet van ons allen gebracht naar het echpaar Beekhuizen-Kok en het 
echtpaar Van der Pol-de Kort

Giften
 Ouderling Wijnhorst ontving voor het tekort € 20 van de fam. P.
Allen hartelijk dank
  
Diaconiecollecten
De eerste diaconiecollecte is bestemd voor hulp aan verslaafden in Mexico. Een project van P1027. Alcoholverslaving is 
volksvijand nummer één in Mexico: het heeft een negatieve impact op vele gezinnen. Veel kinderen lopen trauma’s op 
door verwaarlozing en mishandeling door hun ouders die alcoholverslaafd zijn. Daarnaast komen veel Mexicaanse 
jongeren in aanraking met drugs. De kerk zag de nood en heeft daarom Centro Shalom opgericht, het eerste christelijke 
opvangcentrum voor verslaafden in het zuiden van Mexico. De hulp die het centrum biedt is gebaseerd op bijbelse 
principes. Centro Shalom is een plek waar de liefde vertaald wordt in daden. Verslaafden krijgen een tweede kans. 
Centro Shalom is een plek van Hoop! De tweede diaconiecollecte is voor de Plaatselijke ondersteuning.

Ontmoetingsmiddag
Op D.V woensdag 16 november is er weer een ontmoetingsmiddag van 14:30 tot 16:30 in de Schans. Koffie en thee staat
klaar vanaf 14:00 
Dominee van Wolfswinkel spreekt over de vraag hoe ouderdom een rijke ervaring kan zijn en hoe bidden, loven en hopen
daarbij past. Na de pauze doen we gezellig spelletjes met elkaar.
U bent van harte welkom! ook woensdag 14 december zullen we een middag houden met kerstviering en maaltijd!
Heeft u vervoer nodig, bellen naar Nel van Baalen tel: 5917643



Orgelpijpen 
In oktober brachten de orgelpijpen € 9,50 op. Daarnaast een bespeling van het orgel € 180 euro. Drie organisten hebben 
genoten van ons mooie orgel!
Heeft u weinig geld contant bij u, het is altijd mogelijk een bijdrage voor het onderhoud van het orgel over te maken op 
NL75 INGB 0005 7323 40 t.n.v. Orgelcommissie Groote Kerk Maassluis.
Hartelijk dank voor uw bijdragen deze maand.
Zaterdag 17 december is het Kerstconcert bij kaarslicht gepland. Altijd een feest om dat te mogen spelen. Noteert u de 
datum in uw agenda?
Jaap Kroonenburg

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

Collecten 
2 november dankdag                                                                6 november
Diaconie, Meals/Israël   € 163,10                                                Diaconie, alg.middelen: € 160,50             
Kerk:                              € 292,80                                                Kerk:                              € 161,25          
Diaconie, alg.middelen: € 185,40                                                Diaconie , GZB:             € 134,85                                         

Diensten Zondag 20 november
10.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel
19.00 uur: ds. P. Vermaat (Veenendaal)
Kinderoppas: Samuel, knecht van God – 1 Samuel 1-3
Baby-Peuter oppas: Wendy + Rianne               Bijbelklas: Hannah 

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

Orde van dienst voor zondagmorgen 13 november. 
Voorganger is ds. Gerrit van Wolfswinkel. Organist is Jaap Kroonenburg. Tenzij anders vermeld worden de liederen 
gezongen uit de bundel Weerklank. 
Gezang 433 vers 1, 2 en 3
Psalm 146 vers 1 en 4
Gezang 428 vers 1 en 2
kinderlied Gezang 596 vers 1 en 2            onder begeleiding van de piano
Psalm 107 vers 1 en 8                                   Oude Berijming
Psalm 115 vers 1 en 2
Gezang 364 vers 1 en 2
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing: Handelingen 14:5-20
 

Orde van dienst voor zondagavond 16 november.
Voorganger is ds. van Vreeswijk uit Rotterdam. Organist is Jaap Kroonenburg. Tenzij anders vermeld worden de liederen 
gezongen uit de bundel Weerklank. 
 Psalm 62 vers 1 en 6
Gezang 419 vers 1 en 2
Gezang 439 vers 1 en 3
Psalm 139 vers 2, 4 en 5                               Oude Berijming
Gezang 255 vers 1, 2, 5 en 6
Psalm 18 vers 1 en 8
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing: Lucas 15 vers 11-32
 


