
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 20 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, zondag 20 december, 4e Adventszondag, gaat in de ochtenddienst voor ds. J. v. Belzen uit Maassluis. In de 
avonddienst is ds. J.J. van Holten uit IJsselstein de voorganger. In de ochtenddienst van vandaag zal de voorzang worden 
verzorgd door Atie, Piet en Wim.  In de avonddienst zullen Gijs, Jan en Sander dit doen.
In de dienst op Kerstavond, 24 december, hoopt ds. Van Harten uit Scheveningen voor te gaan. Aanvang 19.30 uur. Voor 
deze dienst stond ook het gebruikelijke Kerstappèl gepland dat wegens Corona is vervallen.  
De ochtend (en enige) dienst op 1e Kerstdag, vrijdag 25 december hoopt ds. A. Christ uit Katwijk de voorganger te zijn. 
Deze dienst begint om 10.00 uur.
Gezegende diensten toegewenst.
Alle diensten worden live via YouTube uitgezonden.
Volledigheidshalve hierbij (nogmaals) de link hiervoor: https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis

Zieken
Mari van Muijen, is, na de operatie aan een gebroken heup, weer terug in DrieMaasHave. Hij heeft gelukkig geen pijn 
maar het is onduidelijk hoe zijn situatie zich verder zal ontwikkelen. 
De heer Joop van der Meer uit de Lier, eerder getroffen door een epileptische aanval, is weer thuis. Mede door een eerder 
herseninfarct en nu dit, zal het herstel geruime tijd duren is de verwachting.
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 13 december werden de bloemen als groet en bemoediging gebracht naar mevrouw Mos – Snel en naar het 
echtpaar Spruijt – Visser.

Giften.
Roel Touw ontving van mevr. v. S. € 10 voor de bloemenpot. Ds. Van Belzen ontving van N.N. € 50 voor de Wijkkas. 
Allen hartelijk dank.

Diaconiecollecte
Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor: Daarom Kerst - Iedereen welkom op het Kerstfeest! Voor christenen 
draait het Kerstfeest om de geboorte van Christus. In Hem gaf God licht in het donker. Dat mogen we doorgeven en delen
met de mensen om ons heen. De Protestantse Kerk wil een open, uitnodigende kerk zijn. Om ook dit jaar, ondanks de 
coronamaatregelen, de boodschap van Kerst te kunnen delen, heeft de Protestantse Kerk met ‘Daarom Kerst’ diverse 
materialen gemaakt om mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de échte kerstboodschap. Zoals 
de cd’s van ‘Daarom Kerst’, speciaal bedoeld om uit te delen aan buren of vrienden. Voor kinderen is een eigen cd 
gemaakt. Met uw bijdrage steunt u het missionaire werk van de Protestantse Kerk om zoveel mogelijk mensen te bereiken
met het goede nieuws van Kerst. Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. 
Protestantse Kerk o.v.v. Daarom Kerst. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! Op 
Kerstavond 24 december en op eerste Kerstdag 25 december is de diaconiecollecte bestemd voor Kinderen in de 
Knel, een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.                                                                                    
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo wachten 
duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen 
is mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er 
veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby’s en chronisch zieken. Er is 
geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen. Via 
partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze
voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij het aanvragen van 
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documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen 
naar een betere plek. Van harte aanbevolen!

Voortzetting kerkdiensten met bezoekers.
Wellicht heeft u zich, na het bekend worden van de tweede lockdown deze week, ook afgevraagd of onze erediensten nog 
wel bezocht zouden kunnen worden. Bij meerderheid van stemmen heeft de kerkenraad besloten dat wij op een 
verantwoorde manier, met strikte naleving van de regels, het huidige beleid kunnen voortzetten.
Zeker zijn wij ons er van bewust dat er een signaalfunctie vanuit gaat. In onze situatie is deze dat als je de regels strikt 
naleeft, deze samenkomsten zonder negatieve gevolgen kunnen plaats vinden. Wij hebben zeker oog en veel respect en 
waardering voor de mensen in de zorg, die we Gods kracht en zegen toewensen. Wij zullen ook bij de geringste verdachte
situatie direct ons beleid aanpassen. Met uw medewerking hopen wij ook de komende tijd verantwoord KIerk met max. 
30 bezoekers te kunnen zijn. Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking. 

Wijkkas. 
Vandaag zondag 20 december is de uitgangscollecte voor de laatste keer dit jaar bestemd voor de Wijkkas.  De kerkenraad
beveelt deze collecte in uw warme belangstelling aan. Voor de mensen die vandaag niet in de kerk kunnen zijn en toch 
een bijdrage willen geven; het rekeningnummer van de Wijkkas is: NL91 INGB 0001 8504 03 t.n.v. Wijkkas 
wijkgemeente Grote Kerk. Wij maken graag van de gelegenheid gebruik iedereen te bedanken die dit jaar de Wijkkas 
heeft gesteund. Wist u overigens dat uw gift aan de Wijkkas als een gift gedaan aan PKN Maassluis fiscaal aftrekbaar is ?

Kinderoppas.
Er is besloten om tijdelijk de kinderoppas te stoppen zolang de nieuwe Coronamaatregelen geldig zijn. Leidraad is het 
sluiten van de basisscholen. De verwachting is dat de oppas zondag 24 januari 2021 weer zal opstarten. 

Verhuisd.
Mevrouw Tommel-van Es is vorige week verhuisd naar de Vloot. Het adres is:
Careyn de Vloot kleinschalig wonen
Mw. Tommel-van Es, De Vloot 64 / 2b7, 3144 PC Maassluis.

KERSTFEEST midden in de winternacht van Corona
Wat maken we een ongekende geschiedenis mee, Kerstfeest anno 2020. De hele wereld is in de greep van de Corona- 
nacht. Wie had dat vorig jaar kunnen bedenken.
Hoezo,”maakbare wereld'? We worden met de neus op de feiten gedrukt. Wat is de mens, hoe kwetsbaar, hoe afhankelijk. 
Alle grootspraak,”wij krijgen het Corona beest er wel onder.” ten spijt. Wat een dwaasheid, wij kunnen niets als God ons 
niet zegent. Natuurlijk hopen en bidden we dat het vaccin een middel mag zijn in de strijd tegen het virus, maar geen 
enkele garantie op gezondheid en geluk kunnen we elkaar geven.
Ruim 2000 jaar geleden was het ook nacht in Israël en de wereld. Letterlijk en figuurlijk. Een donkere tijd van 
overheersing door het Romeinse rijk. Verscheurd door machthebbers die alleen het kwaad voor ogen hadden. Weg glorie 
van Israël, weg verwachting van herstel, alle hoop is vervlogen. En dan toch gaat de hemel open. En klinkt in dat hemelse
licht: “Ere zij God” en “in de mensen een welbehagen”. De  Eeuwige God wordt mens in Jezus. Hij daalt neer in de 
modder van ons bestaan.
Hoezo geen hoop? We mogen het toch horen en aan elkaar doorgeven, dat God de wereld met Zichzelf verzoent heeft 
“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, 
niet verloren gaat maar, eeuwig leven heeft”. Maar wat een vragen kan dat oproepen.
Hoezo ”In de mensen een welbehagen”? Wat zie ik daarvan in de wereld om mij heen, in mijn persoonlijke leven. Wat 
laat God dan van Zichzelf zien?
Ik denk dat God heel veel van Zich laat zien en horen. Spreekt God juist niet in deze tijd? Zegt Hij juist nu niet tegen de 
wereld:”jullie bedenken van alles en nog wat, maar houden jullie ook rekening met Mij? Ik ben er ook nog!
Maar God zegt meer. Hij wil door Zijn Woord ons bij Jezus brengen.
Hoe? Zo! In Jezus is God heel dicht bij ons gekomen. Dichterbij kan niet. Hij heeft geleefd in onze wereld. En Hij heeft 
beloofd: “Ik ben altijd bij jullie tot aan het einde van de wereld, en aan Mij is alle macht gegeven in Hemel en op aarde”.
De eenzaamheid kan ons soms aanvliegen, pijn en verdriet ons overweldigen, angst ons bij de keel grijpen, het ongeloof 
opspelen. En toch, als we ons aan Hem vastklampen als ons enige houvast en troost, aan Hem alles vertellen wat ons naar 
beneden drukt, dan laat Hij ons op Zijn tijd weer lachen door onze tranen heen.
Heere Jezus, leer me vertrouwen ook al merk ik zo vaak niets van U. Leer me geloven dat U altijd bij me bent. Laat me 
weer blij zijn met U.
Ik wens u een gezegend Kerstfeest toe. 
Adam Hoogendijk



Geliefde zusters, broeders en jonge mensen van wijkgemeente Groote Kerk.
Het jaar 2020 loopt op zijn eind en over een week is het Kerst. De eerste kerstkaarten uit o.a. Maassluis zitten al in onze 
brievenbus. Hartelijk dank daarvoor! Graag willen Lenie en ik van de gelegenheid gebruik maken om een paar woorden 
tot jullie te richten. 
Wat een nare tijd is het toch en wat gebeurden er dit jaar ontzettend veel akelige dingen in de wereld. Nu heel Nederland 
weer vijf weken in complete lockdown en al maanden kunnen we niet meer naar de kerk met zijn allen. 
Hoeveel mensen zullen in Maassluis ziek zijn geworden, hun werk zijn kwijt geraakt of hun winkel, hun inkomen etc. En 
wat zal 2021 ons brengen?
Graag willen we jullie allemaal toewensen, dat het Licht van onze Here Jezus Christus, - Hij is immers het Licht der 
wereld – in jullie en onze levens mag schijnen, juist ook als we zijn geboorte gedenken en uitzien naar zijn tweede komst.
Ook voor het jaar 2021 wensen we jullie heil en zegen toe en we spreken de wens uit, dat het een jaar mag zijn waarin de 
pandemie wordt bedwongen en Covid verdreven. Zodat het gewone leven in al zijn facetten weer kan terug keren en de 
situatie zich kan normaliseren in de wereld. 
Al bijna anderhalf jaar zijn jullie nu vacant en wat jammer dat ds. Van Vreeswijk heeft bedankt voor het beroep op hem 
uitgebracht vanuit Maassluis. 
We bidden met jullie mee om een nieuwe predikant en wensen de kerkenraad en de hoorcommissie Gods zegen daarbij 
toe. Lenie en ik maken het verder goed en na een knie operatie waarbij zich een lelijke complicatie voor deed, ben ik weer
aan de beterende hand. Wie weet kunnen we elkaar op D.V. 24 februari 2021 weer begroeten in de kerk? 
Een hartelijke groet uit Sellingen van Joan en Lenie Tanghé, Veentuinen 55, 9551 EB Sellingen.

Komende diensten 
donderdag 24 december kerstavond
19.30 uur ds. F.J. van Harten, Scheveningen
Diaconiecollecte: Kinderen in de Knel, vluchtelingenkinderen in Griekenland
vrijdag 25 december 1e kerstdag
10.00 uur ds. A. Christ, Katwijk
Diaconiecollecte: Kinderen in de Knel, vluchtelingenkinderen in Griekenland
zondag 27 december.
10.00 uur prop. H. Post, Veenendaal
19.00 uur ds. M.D. van der Giessen, Krimpen ad IJssel
Diaconiecollecte: P1027, Zimbabwe
donderdag 31 december
19.30 uur ds. H. Mast uit Ter Heijde aan Zee
Diaconiecollecte: 1e box: plaatselijke ondersteuning in corona tijd
                             3e box: Kinderen in de Knel, vluchtelingenkinderen in Griekenland          



Orde van dienst voor morgendienst 20 december aanvang 10.00 uur en voorganger ds. J. van Belzen uit Maassluis. 
Organist is Jaap Kroonenburg. 
Psalm 72 vers 1
Gezang 109 vers 1 en 3
Gezang 109 vers 4 en 6
Psalm 25 vers 7 en 8
Gezang 48 vers 3 en 4
Psalm 72 vers 6 en 10
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing: Jesaja 51 vers 12-16 en Lukas 1 vers 67-80
 
Orde van dienst voor de avonddienst van vandaag, zondag 20 december.
Aanvang 19.00 uur en voorganger ds. J.J. van Holten uit IJsselstein. 
Organist is Jaap Kroonenburg.
 Psalm 118 vers 10
Gezang 110 vers 1
Psalm 132 vers 8 en 9
Psalm 24 vers 3 en 4
Gezang 113 vers 1 en 4
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing: Jesaja 62
Tekst: Jesaja 62 vers 7-11

Orde van dienst voor de dienst op Kerstavond, 24 december. 
Aanvang 19.30 uur en voorganger ds. F.J. van Harten uit Scheveningen. 
Organist is Jaap Kroonenburg.
 Gezang 129 vers 1 en 4
Psalm 100 vers 1 en 3
Gezang 113 vers 1 en 2
Gezang 135 vers 1 en 2
Gezang 133 vers 1, 2 en 3
Psalm 118 vers 1
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Na de zegen: ‘Ere zij God’
 Schriftlezingen: Lukas 2 vers 8-21 en Habakuk 3 vers 17-19

QR-code voor collectes zondag 20 december 2020 :


