
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.

Dit is de laatste Zondagsbrief van het jaar.
Eventuele tussentijdse bijzonderheden / actualiteiten zullen u per mail en via de website worden meegedeeld. Zoals 
bijvoorbeeld de liturgie voor beide diensten op zondag 27 december.Zondag 20 december
Hartelijk welkom bij de diensten van deze dagen. De aangegeven liederen zijn uit de bundel “Weerklank”  Wij hopen dat 
u zich bij ons thuis zult voelen.
   
Bij de diensten.
In de dienst op Kerstavond, 24 december, hoopt Ds. F.J. van Harten uit Scheveningen voor te gaan. Aanvang 19.30 uur. U 
wordt verzocht 10 minuten eerder aanwezig te zijn. 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.
Op de laatste zondag van dit jaar, 27 december, hoopt Proponent H. Post uit Veenendaal voor te gaan in de morgendienst. 
In de avonddienst is Ds. M.D. van der Giessen uit Krimpen a/d.  IJssel de voorganger.  Ds. H. Mast uit Terheijde aan Zee 
hoopt op donderdag 31 december in de laatste dienst van het jaar 2020 voor te gaan. Deze dienst begint om 19.30 uur.
In de dienst op Kerstavond zal de voorzang worden verzorgd door Atie, Piet en Erik.  In de morgendienst op Eerste 
Kerstdag zullen Mattie, Arnold, Corina Boudesteijn en Wim dit doen.
Op zondag 27 december zal in de morgendienst de voorzang worden verzorgd door Anneke, Gijs en Sander. In de 
avonddienst zijn Nelleke, Laura en Jan de voorzangers.
Gezegende diensten toegewenst.
Alle diensten worden live via YouTube uitgezonden.
Volledigheidshalve hierbij (nogmaals) de link hiervoor: https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis

Zieken
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 20 december werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar de heer Mari van Muijen 
en naar de heer Joop van der Meer.

Giften.
Ouderling Wijnhorst ontving € 5 voor de bloemenpot

Kerkradiobusje
Het kerkradiobusje van mevr. B. werd geleegd en bevatte € 43,90 waarvan 50% voor de  Kerk en 50% voor de Diaconie

Diaconiecollecte
Op Kerstavond 24 december en op eerste Kerstdag 25 december en op oudejaarsavond 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 
documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen 
naar een betere plek. Van harte aanbevolen!
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Op Zondag 27 december is de diaconiecollecte bestemd voor een project van P1027, Zimbabwe: Versterken diaconale
rol lokale gemeenten. Zimbabwe is een land met veel tekorten. Een groot deel van de bevolking leeft onder de 
armoedegrens. Toenemende inflatie en stijgende prijzen van eten en andere basisbehoeften zijn een zorg voor elke dag. In 
deze onzekere tijden is de diaconale rol van de kerk belangrijker dan ooit.   
Op oudejaarsavond 31 december is de diaconiecollecte bestemd voor plaatselijke ondersteuning in corona tijd. De 
tweede diaconiecollecte bij de uitgang is voor Kinderen in de Knel, een beter leven voor vluchtelingenkinderen in 
Griekenland.  

Kerstwens.
Juist in deze duistere wereld waar de Corona-lockdown zorgt voor angst, onzekerheid en eenzaamheid mogen we weten 
dat Jezus zegt:
Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven 
hebben (joh. 8:12). Kerst is het feest van het licht, van hoop en vertrouwen: Want de duisternis verdwijnt waar het licht 
verschijnt. De kerkenraad van wijkgemeente Groote Kerk wenst een ieder gezegende kerstdagen toe en we hopen U en 
jullie te ontmoeten in de kerk of in de online-diensten zodat we bij elkaar of op afstand toch samen Kerst mogen vieren.

Diensten zondag 3 januari
10.00 uur: ds. A. van Duinen, Loosdrecht
19.00 uur: ds. L.L. v.d. Dool, Broek op Langedijk
Diaconiecollecte: P1027, Libanon



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

Orde van dienst voor de morgendienst op Eerste Kerstdag, 25 december. 
Voorganger Ds. A. Christ uit Katwijk. 
Er ligt een gedrukte Orde van Dienst in de kerk. Voor de luisteraars en kijkers thuis is deze bij de mail toegevoegd en op 
de website te vinden.

QR-code voor collectes op 24 en 25 december 2020 :

Deze QR-code geldt later in de week ook voor diensten op zondag 27 december.


