
ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Groote Kerk. Predikant: Vacant.
Afkondigingen voor  zondag: H.van der Heijden, Beukmolen 2, 3146 CE Maassluis, telefoon 0105920360 of 
scribaGKMaassluis@gmail.com. vóór zat.middag 12.00 
Kopij Kerkwijzer: redactiegrootekerk  @  pknmaassluis  .  nl     vóór maandag 12.00 en  Zondagsbrief vóór woensdag 12.00  
CD’s kerkdiensten bij  P.Bouterse, Touwbaan 68, 3142 BV Maassluis, telefoon 5923417, email p.bouterse@caiway.nl
Voorlopig zal deze brief iedere zaterdag op deze website verschijnen. Kopij  vóór vrijdag 12.00 op het bekende mailadres.
Zondag 29 november
Hartelijk welkom bij de diensten van deze zondag. De aangegeven liederen zijn uit de bundel “Weerklank”  Wij hopen dat
u zich bij ons thuis zult voelen.

Bij de diensten.
Vandaag, zondag 29 november, 1e Adventszondag, gaat in de ochtenddienst voor ds. F. Wijnhorst uit Krabbendijke. In de 
avonddienst gaat ds. D. van Vreeswijk uit Zevenhuizen voor. 
In de ochtenddienst van vandaag zal de voorzang worden verzorgd door Mattie, Arnold en Anneke.  In de avonddienst 
zullen Nelleke, Atie en Piet dit doen.
Gezegende diensten toegewenst.
Beide diensten worden live via YouTube uitgezonden.
Directe link: https://youtu.be/DSklE-QCUJM
Of te vinden via https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis

Zieken. 
Mevr. Troost - Van Es, 91 jaar, is gevallen en heeft veel pijn. Zij verblijft bij Careyn in de Vloot. Afgelopen week is haar 
situatie verslechterd en kan zij niet meer zelfstandig lopen. Zij ziet bovendien slecht en is erg doof.
Met betrekking tot de (ernstig) zieken in ons midden zijn er op het moment van schrijven, voor zover bekend, geen 
wezenlijke veranderingen in hun situatie te melden. 
Laten wij ons verbonden weten met hen in geloof, hoop en liefde. We bevelen allen van harte in uw voorbede aan. 

Bloemengroet.
Zondag 22 november werden de bloemen als groet en bemoediging gebracht naar mevrouw Born – Van Wolferen en naar 
het echtpaar Lens – Vink. 

Giften
Ouderling Wijnhorst ontving van mevrouw C.V. een gift van € 100 waarvan €65 voor de kerk, €7,50 voor de bloemen, 
€7,50 voor het orgel en €20 voor de diaconie.
Ds. Van Belzen ontving van N.N. een gift van € 30,- voor de Wijkkas, van N.N. een gift van € 40,- eveneens voor de 
Wijkkas en een gift van € 30,- voor de Kerk van N.N. 
Allen hartelijk dank

Heilig Avondmaal.
In tegenstelling tot eerdere mededeling zal er volgende week zondag, 6 december, geen viering van het Heilig Avondmaal
zijn.
Besloten is om dit uit te stellen tot de Coronamaatregelen weer dusdanig zijn versoepeld dat het maximaal toegestane 
aantal bezoekers weer aanzienlijk is verhoogd.

Diaconiecollecte
Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor Noodhulp in Maassluis, lokale hulp in crisistijd. Door alle 
regelgeving rond het Coronavirus kunnen we als kerkgemeenschap niet meer bij elkaar komen zoals we 
gewend zijn. Door deze crisis zijn er ook mensen onder ons die in de knel raken en met allerlei problemen te 
maken krijgen. Hierbij wordt ook de hulp ingeroepen van de diaconie.
Daarom wordt deze collecte bij ons allen aanbevolen voor alle nood binnen en buiten onze gemeenschap.

Verkiezing ambtsdragers.
Meerderen van u hebben in de afgelopen twee weken namen ingeleverd van gemeenteleden die als ambtsdragers binnen 
de kerkenraad van onze wijkgemeente benoemd zouden kunnen worden. Hartelijk dank voor uw meedenken. 
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Dankbetuiging
Lieve Gemeenteleden, bij deze wil ik U hartelijk bedanken voor de  vele kaarten, bloemenen telefoontjes tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn geliefde Helena. Het heeft mij geholpen om deze voor mij heel moeilijke dagen door te 
komen.
Ik ben blij om lid te zijn van deze zeer meelevende  Gemeente en hoop  U nog vele malen In de Kerk te ontmoeten. 
Hartelijke groet. David van Santen

Huwelijksjubilea en verjaardagen 80 jaar en ouder december 202

Huwelijksjubilea
 9  december: 61 jaar                      de heer en mevrouw Zomer-Ommering
24 december: 55 jaar                      de heer en mevrouw Verburgh-Schilder
24 december: 55 jaar                      de heer en mevrouw Raadsveld-Koster
29 december: 60 jaar                      de heer en mevrouw Sonneveld-de Pagter
 
Verjaardagen 80 jaar en ouder:
7 december                                      mevrouw N. van der Blok-van ’t Geloof
7 december                                      mevrouw S. van der Linden-van der Kaaden
10 december                                    de heer E. Wijnhorst
10 december                                    de heer J. van der Meer
12 december                                    mevrouw M. Pronk-de Mos
12 december                                    mevrouw D. Assenberg-Verveen
19 december                                    de heer H. Sonneveld
20 december                                    de heer A. Sluijter
20 december                                    de heer V.W. Klein
25 december                                    de heer A. van ‘t Wout
 Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.
De adressen kunt u vinden in de Kerkwijzers en/of het ledenboek.

De liefde.  Naar 1 Korinthiërs 13: 4 e.v.
4 De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet 
gewichtig, 5 zij handelt niet ongepast, zij  zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen 
kwaad, 6 zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, 7 zij bedekt alle 
dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. 8 De liefde vergaat nooit.

‘De liefde is lankmoedig en goedertieren.’ 
Dat betekent: de liefde kan wachten, lang wachten, tot het laatst toe wachten.
Zij wordt nooit ongeduldig, zij wil niets overhaasten of forceren. Zij heeft alle tijd, zij hoopt slechts dat de 
ander ten slotte, ten slotte toch overwonnen wordt.
Wachten, geduld hebben, liefdevol en vriendelijk blijven, ook als het een totaal fiasco lijkt op te leveren – dat 
alleen overwint mensen, dat alleen verbreekt de boeien die ieder mens vastgeketend houden, de boeien van de 
angst voor de ander en de angst voor een nieuw leven.
Lankmoedigheid – dat past helemaal niet in ons opgejaagde leven.
Goedertierenheid – dat schijnt dikwijls volkomen misplaatst
Maar de liefde is lankmoedig en goedertieren. Zij wacht, zoals men wacht op iemand die verdwaald is en de 
weg is kwijtgeraakt, en blij is als hij ten slotte toch nog komt.
‘De eigenliefde is afgunstig.’ De afgunst wil iets voor zichzelf, die wil de ander voor zich winnen en voor zich zelf 
bezitten, die wil iets van de ander – maar de liefde wil dat niet.
Zij wil niets van de ander. Zij wil alleen voor de ander. Zij wil de ander niet hebben of bezitten. Zij wil de ander alleen 
beminnen omdat zij niet anders kan. Zij wil de ander alleen beminnen omwille van hem zelf.   
Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)



Woensdagochtendbijbelkring.
Vanwege de Coronaproblemen is de Woensdagochtendbijbelkring na 11 maart helaas niet meer bij elkaar geweest. Lang 
was er de hoop dat we dit winterseizoen de draad weer op konden pakken, maar helaas zal het nog wel enige tijd duren 
voordat we weer met een zodanige groep bij elkaar kunnen komen.
Dat betekent dat het collectebusje dat bij elke bijeenkomst rondgaat nog steeds afgehandeld moest worden. Er was 
afgesproken dat de opbrengst bestemd zou zijn voor de Stichting Woord en Daad. Het busje bleek het mooie bedrag van 
164 euro te bevatten. Dit is naar Woord en Daad overgemaakt, met het verzoek het te besteden aan projecten voor “Werk 
en Opleiding”. Allen die hieraan bijgedragen hebben, hartelijk dank daarvoor. Henk van Oosten.

Collecten Zondag 22 november 
Diaconie, P1027: € 98,10            Kerk, pastoraat: € 153,20            Kerk, wijkkas: € 156,85

Diensten zondag 6 december.
10.00 uur: ds. P. Vermaat uit Veenendaal.
19.00 uur: ds. H.J. Catsburg uit Goes.
Kinderoppas: Nel Vogel, bijbelverhaal: Ruth, meisje uit Moab

Orde van dienst morgendienst 29 november.
Aanvang 10.00 uur en voorganger Ds. F. Wijnhorst uit Krabbendijke. 
organist is Jaap Kroonenburg. 
Psalm 43 vers 3 en 4
Psalm 42 vers 1 en 5
Psalm 86 vers 4
Gezang 212 vers 1, 4 en 6
Gezang 189 vers 1 en 3
Gezang 448
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Lezing: Filippenzen 1 vers 19 – 26
 
Orde van dienst avonddienst 29 november. 
Aanvang 19.00 uur en voorganger Ds. D. van Vreeswijk uit Zevenhuizen. 
organist is Jaap Kroonenburg.
 Psalm 24 vers 2 en 4
Psalm 130 vers 3 en 4
Gezang 109 vers 3 en 5
Gezang 112
Gezang 114 vers 1 en 3
Psalm 149 vers 1 en 3
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing: Lucas 1 vers 1-25

QR-code voor collectes zondag 29 november 2020 :


