
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 13 december
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 gaat in de ochtenddienst voor ds. H.Z. Klink uit Marken. In de avonddienst gaat ds. C. Cluistra uit Capelle a/d. 
IJssel voor. In de ochtenddienst zal de voorzang worden verzorgd door Jan, Sander en Anneke.  In de avonddienst zullen 
Nelleke, Erik 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
Mari van Muijen, wonend in DrieMaasHave, is van donderdag op vrijdagnacht gevallen en heeft daarbij zijn heup 
gebroken. Mari is vrijdagmorgen in het Franciscus ziekenhuis geopereerd. 
Er is een schroef in zijn heup gezet, vervangen van de heup bleek niet nodig. Natuurlijk zijn er zorgen over zijn toestand 
door de narcose in zijn toestand van dementie.  
Koos van Eck heeft slechte berichten gekregen. Er zijn uitzaaiingen geconstateerd. De komende dagen moeten scans een 
mogelijk behandelplan uitwijzen. De heer Joop van der Meer uit de Lier is vrijdag getroffen door een hersenbloeding. Hij 
is met spoed opgenomen in het Haga ziekenhuis.
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 6 december werden de bloemen als groet en bemoediging gebracht naar de heer Van der Windt en naar mevrouw 
Van den Akker – Pronk. 

Giften.
Ouderling Den Heijer ontving van mevr. B. € 30,- voor de Wijkkas. Ouderling Hoogendijk ontving € 120,-, eveneens voor
de Wijkkas. Ds. Van Belzen ontving van N.N. een gift van € 20,- voor de Wijkkas, van N.N. een gift van € 20,- voor de 
kerk en van N.N. een gift van € 30,- waarvan € 20,- voor de kerk en € 10,- voor de voedselbank. 
Allen hartelijk dank.

Kerkradiobusje.
Het kerkradiobusje van mevr. v.Z. werd geleegd. Dit leverde het mooie bedrag op van € 235,- dat de volgende 
bestemmingen kreeg: € 100,- voor de actie “Te kort”, € 100,- voor de Wijkkas en € 35,- voor de zending. Hartelijk dank.

Diaconiecollecte
Vandaag is de eerste diaconiecollecte bestemd voor een project van Kerk in Actie, het steunen van kerken op het 
platteland van Nicaragua.
In afgelegen dorpjes in Nicaragua doen leken het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een 
voorganger langs. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner 
van Kerk in Actie, krijgen zij trainingen in bijbelkennis en gemeenteopbouw. Ook de gemeenten worden een tijdlang 
begeleid. Veel gemeenschappen kampen met armoede, (land)conflicten en migratie. Daarom traint Teyocoyani kerkleden 
hoe ze met conflicten kunnen omgaan en hoe ze iets kunnen betekenen voor anderen. De gemeenten veranderen zichtbaar 
door deze aanpak. Van harte aanbevolen. 
De derde collecte is bestemd voor de Plaatselijke ondersteuning diaconie. 
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Noodgedwongen thuis luisteren (en kijken).
De kerkenraad betreurt het dat we de komende tijd nog steeds gebonden zijn aan het maximum van 30 bezoekers per 
dienst en we daardoor elke zondagmorgen gemeenteleden moeten teleurstellen. Met de introductie van de camera hopen 
we te bereiken dat u met beeld en geluid thuis nog intenser verbonden bent met de diensten in de Groote Kerk. We horen 
veel waardering voor de zanggroep die ‘de lofzang gaande houdt’ en het gemakkelijker maakt om thuis in Weerklank mee
te lezen – en vaak genoeg ook mee te zingen. Want in de beslotenheid van de huiskamer mag voluit worden gezongen!

We hoorden van een gemeentelid die – ook in deze tijd – stipt de routines van vòòr de Corona volgde: Op tijd opstaan, 
zondagse jurk aan, Bijbel en Weerklank in de aanslag, muntjes voor het kerkradio-busje op tafel.  Want zo was ze 
opgevoed en daar houdt ze aan vast. Mooi om te horen. 

We vertrouwen erop dat een ieder in zijn eigen huis – misschien al sinds maart – de kerkdiensten trouw met ons mee 
beleeft. Omdat God ondanks alles trouw blijft aan ons. Mocht het u aan iets ontbreken – bijvoorbeeld omdat u de 
Weerklank altijd van de kerk leende of iets anders – laat het ons weten. Via uw wijkouderling of anders via de scriba. Wij 
helpen waar mogelijk graag. 

Inzameling voedselbank – Kerstgroet.
A.s. zaterdag, 19 december, zullen wij als wijk een inzameling houden voor de Voedselbank, die georganiseerd wordt 
door Buurtpreventie. Tussen 10:00 en 12:00 uur kunt u etenswaren en dergelijke afgeven bij de hoofdingang van de 
Groote Kerk. 
Ook kunt u dan wat plantjes mee nemen, die we als Kerstgroet met elkaar willen bezorgen bij de mensen die het dit jaar 
moeilijk hebben gehad. Uw medewerking wordt ook in deze zeer op prijs gesteld. De Diaconie.

Collecte voor de Wijkkas.
Graag maken we u alvast attent op de uitgangscollecte van volgende week die dan, voor de laatste keer dit jaar, bestemd 
is voor de Wijkkas.

Collectemunten, niet meer bij Booster.
Per heden is het niet meer mogelijk collectemunten te halen bij Booster in de Koningshoek. Wij danken de heer en 
mevrouw Booster hartelijk voor het jarenlang voor onze gemeente fungeren als verkoop- en uitgiftepunt van 
collectemunten. Met veel waardering voor hun getoonde inzet wensen we Cor en Ria Booster alle goeds en Gods zegen 
toe nu ze per 20 december de winkel in Koningshoek overdragen aan een nieuwe eigenaar. Wij hebben een aantal 
ondernemers in Koningshoek benaderd de uitgifte over te nemen maar helaas zonder succes zodat er jammer genoeg een 
einde komt aan de uitgifte van collectemunten in Koningshoek. 
Wij vertrouwen er in deze tijd op dat de digitale collecte inmiddels een vaste plaats heeft verovert bij de gemeenteleden 
die op afstand de diensten mee beleven en dat zij die gebruik blijven maken van collectemunten één van de overige 
uitgiftepunten (Christelijke boekhandel Hadassa aan de Noordvliet 17, sigarenmagazijn Hartenlust in Palet) weten te 
vinden. Bestelling per bankoverschrijving en aflevering in de Groote Kerk blijft mogelijk, zie website 
www.pknmaassluis.nl 

Collecten Zondag 6 december 
Diaconie, alg. middelen:       € 100,55  
Kerk:                                     € 163,85
Diaconie, Bartiméus Fonds: € 121,02

Diensten zondag 20 december.
10.00 uur: ds. J. van Belzen 
19.00 uur: ds. J.J. van Holten, IJsselstein
Kinderoppas: Henriette van Santen de Hoog en Rianne Boogaard,  bijbelverhaal: De stal van Bethlehem



Orde van dienst voor de morgendienst van vandaag 
Aanvang 10.00 uur.  Voorganger: ds. H.Z. Klink uit Marken.
Organist is Jaap Kroonenburg. 
Omdat er een drietal schriftlezingen zijn, worden er twee liederen meer gezongen dan gebruikelijk (tussen de 
schriftlezingen in).
Psalm 42 vers 7
Gezang 111 vers 2 en 4
Gezang 111 vers 5
Psalm 80 vers 2 en 3
Gezang 102 vers 1
Gezang 114 vers 1 en 2
Gezang 113 vers 1 en 4
Psalm 72 vers 9
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Jesaja 40:1-11        
                          2 Petrus 3:8-18
                          Johannes 1:19-28
 

Orde van dienst voor de avonddienst 
Aanvang 19.00 uur en voorganger ds. C. Cluistra uit Capelle ad IJssel. 
Organist is Cor Maat.
Psalm 33 vers 5
Psalm 33 vers 8
Psalm 97 vers 5
Gezang 111 vers 2, 3 en 4
Gezang 18 vers 1 en 3
Gezang 255 vers 1, 5 en 6
Als amen op de zegen Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Jesaja 8:23B – 9:6
                          Mattheüs 4:12-17

QR-code voor collectes zondag 13 december 2020 :


