
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 do nderdag 12.00
CD’s kerkdiensten bij P.Bouterse, Maassluis, telefoon 5923417, email p.bouterse@caiway.nl
Jeugdzaken: jeugdGKMaassluis@gmail.com
 De diensten zijn te bekijken via deze link:       https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis

Zondag 5 februari in  de KONINGSHOF
09.00 uur:  ds.  A. Slingerland uit Almkerk.  
19.00 uur:  ds. Gerrit van Wolfswinkel  

Bij de diensten: Bij leven en gezondheid pakken we komende zondagavond de draad weer op uit Ezechiël. We lezen uit 
Ezechiël 36, vanaf vers 16. In eerdere leerdiensten zagen we hoe Ezechiël werd geroepen en de heerlijkheid van God zag. 
We zagen hoe hij het oordeel preekte en de vinger op de zere plek legde. In hoofdstuk 36 lezen we over de belofte van een 
nieuw hart en een nieuwe geest. God handelt omwille van Zijn heilige Naam!

Meeleven: 'Misschien moeten we eerst maar eens leren leven met het feit dat we voortdurend heen en weer geslingerd 
worden tussen weten en niet-weten, zien en niet-zien, voelen en niet-voelen, tussen dagen waarop de hele wereld een 
grote bloeiende tuin lijkt en dagen waarop ons hart zo zwaar is als een molensteen, tussen ogenblikken van extatische 
vreugde en momenten van doffe wanhoop, tussen de nederige erkenning dat de krant meer bevat dan onze ziel kan dragen
en het besef dat we de confrontatie met de werkelijkheid wel aan moeten gaan wanneer we onze verantwoordelijkheid op 
ons willen nemen.' Deze woorden van Henri Nouwen kunnen veel herkenning oproepen. Ze raken aan vragen als: wat 
brengt het leven ons, wat brengen wij het leven? Hoe verhoudt zich dat tot onze verlangens en idealen? Hoe zien wij daarin 
iets van onze Heere Jezus Christus, Die Here is en ons vraagt Hem te volgen? Tegelijk is het hoopvol. Als dit alles leidt tot 
omgeploegde aarde, is dat dan niet de plek waar nieuw leven kan ontkiemen?

Stuur eens een kaartje: Sommige gemeenteleden sturen trouw een kaartje naar anderen uit de gemeente bij zorg, 
verdriet, ziekte of als er iets te vieren is. Dat wordt altijd enorm gewaardeerd. Iets voor jou of u om ook tot gewoonte te 
maken? Het kost even tijd, maar levert veel op!

Wijkkas
Vandaag zondag 5 februari is de derde collecte (de uitgangscollecte) bestemd voor onze eigen Wijkkas. De Kerkenraad 
beveelt deze collecte in uw warme belangstelling aan.  Als u uw bijdrage liever per bank overmaakt, het 
bankrekeningnummer is: NL91 INGB 0001 8504 03 t.n.v. Wijkkas Wijkgemeente Grote Kerk. Zoals u weet worden vanuit de 
Wijkkas de kosten van alle wijkgebonden activiteiten betaald.

Bouwen aan je huwelijk: In het komende half jaar zijn er maar liefst drie bruiloften! Esther en Gerard hopen in maart te 
trouwen, Daphne en Matthijs, Inez en Jordy in mei. Drie keer een feestelijke dag! Doordat nu drie stellen ongeveer tegelijk in
het huwelijksbootje stappen, is het goed mogelijk als groepje een aantal keer huwelijkscatechese te volgen. We denken na 
over vragen als: wat zijn bouwstenen voor een goed huwelijk, hoe helpt het huwelijk je te groeien in geloof enz.

Wijkavond 15 februari: Iedereen, jong en oud, is van harte welkom! De eerste helft van de wijkavond wordt ingevuld door 
de werkgroep eredienst. We denken na over een aantal onderwerpen die te maken hebben met liturgie en gaan daarover 
met elkaar in gesprek.
De tweede helft van de avond wordt ingevuld door de kerkenraad. We gaan in gesprek over het reilen en zeilen in de 
wijkgemeente. Daarnaast is er royaal de ruimte voor vragen die bij u en jou leven.

Data: 
6 feb 19.45 uur: catechisatie
8 feb 10.00 uur: woensdagmorgen bijbelkring
8 feb 18.45 uur: gebedskring
15 feb 20.00 uur: wijkavond

Bloemen
Op  zondag 29 januari werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar het echtpaar Woerkens- 
Gravestein  en het echtpaar Bouterse-de Graaff

Diaconiecollecte
Vandaag is de 1e collecte bestemd voor Noodhulp in de Wereld
Miljoenen mensen over de hele wereld hebben direct eten, bescherming, medicijnen en onderdak nodig. Omdat ze 
slachtoffer zijn van een natuurramp, zoals een aardbeving of overstroming. Of in een oorlogssituatie zitten. Soms moeten zij
daarvoor op de vlucht.
Samen komen we in actie bij rampen. Samen strijden we voor een veilige en gelijke wereld. Doe je mee?

Wijkkas
De wijkkasbus heeft in januari € 18,50 opgebracht.

https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis


Woensdagmorgen Bijbelkring
Op D.V. Woensdagochtend 8 februari 2023 komt de bijbelkring van 10:00 tot 11:30  weer bijeen in “De Schans” 
We behandelen het boekje “Water in een dorstig land”van ds. Kees van Velzen.
We gaan verder met hoofdstuk 6.
Ds J.K.Verbree heeft deze morgen de leiding.
U bent hartelijk welkom.
Inlichtingen ouderling J.Pool tel. 011-5918577 

ontmoetingsmiddag 
Op D.V. Woensdag 15 februari is er weer een ontmoetingsmiddag in De Schans.
U bent van harte welkom!
Aanvang 14:30
Vanaf 14:00 inloop met koffie of thee,
Mocht u vervoer nodig hebben bellen naar Nel van Baalen tel: 5917643

Collecten 29-01-2023
Diaconie, voedselbank: € 201,95
Kerk:                              € 247,50
Kerk, uitgang:                € 184,00

Diensten Zondag 12 februari in de Koningshof
09.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel  
19.00 uur: ds. W.H. Quak uit Rockanje       
Kinderoppas:  Storm op het meer -Markus 4 
Bijbelklas: Atie Bouterse + Gershon        oppas 0-4: Julia                     
============================================================================

Orde van dienst voor zondagmorgen 5 februari. Deze dienst wordt gehouden in de Koningshof en begint om. 09.00 uur. 
Voorganger is ds. Slingerland uit Almkerk. Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. 
Organist is Arie van Leeuwen.

 Gezang 514 vers 1 en 2
Gezang 11 vers 1 en 2
Gezang 13 vers 7
Kinderlied: “Vier mannen en een zieke vriend”                 Op Toonhoogte 381
Psalm 56 vers 5 en 6                                                                     Oude Berijming
Psalm 68 vers 8
Gezang 357
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Lucas 5 vers 17-26

Orde van dienst voor zondagavond 5 februari. Deze dienst zal worden gehouden in de Koningshof. Voorganger is ds. Gerrit 
van Wolfswinkel. Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. Organist is Simon Harinck.

Psalm 21 vers 4 en 7
Psalm 145 vers 4 en 5
Gezang 28 vers 4 en 7
Psalm 51 vers 3 en 5
Psalm 89 vers 1 en 8                                     Oude Berijming
Gezang 205 vers 1 en 2
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Ezechiël 36 vers 16-38
 




