
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 6 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.
Zondag 6 december gaat in de ochtenddienst voor onze oud-wijkpredikant ds. P. Vermaat uit Veenendaal. In de 
avonddienst is ds. H.J. Catsburg uit Goes de voorganger.
Gezegende diensten toegewenst.

Diaconiecollecte
Vandaag is de eerste diaconiecollecte bestemd voor de Algemene Middelen. Uit dit fonds worden de kosten gefinancierd 
voor het alledaags diaconaal werk binnen onze kerk. Het is de basis voor de hulp en steun die wij kunnen geven aan 
mensen die hulp nodig hebben, in welke vorm dan ook. Van harte aanbevolen.
De derde collecte is bestemd voor het Bartiméus Fonds. Heel jonge kinderen kunnen nog niet duidelijk maken wat zij wel
of niet kunnen zien. Het is belangrijk om al in een heel vroeg stadium een diagnose te kunnen stellen. Dit om een 
passende prognose van slechtziendheid en de ontwikkeling ervan te kunnen maken. Blijft het zien gelijk of zal het in de 
loop van de tijd verbeteren of verslechteren? Om deze prognose te kunnen maken is er een gespecialiseerde 
onderzoeksomgeving nodig; een speciaal baby- en peutercentrum voor kinderen met een zeldzame oogaandoening.
Bartiméus wil dit project opstarten en kan uw hulp daar goed bij gebruiken.
Nu worden er binnen Bartiméus ongeveer 260 kinderen van vier jaar en jonger gezien. Wanneer dit project is gerealiseerd 
zal dat aantal stijgen, omdat er op dit moment nergens in Nederland op dit niveau voor deze doelgroep 
diagnosefaciliteiten beschikbaar zijn. Van harte aanbevolen

Bericht van familie Van Vreeswijk.
We willen u en jullie allemaal bedanken voor de goede beroepingstijd. We denken terug aan mooie en open gesprekken, 
over u en jullie als gemeente en over ons. We hebben het ervaren als samen zoeken naar de roeping die er in uw gemeente
voor een predikant ligt. Tegelijkertijd vroegen we ons af of uw gemeente op dit moment op onze eigen weg door de kerk 
lag. Het besef groeide dat dit niet zo was. Ondanks dat we in vertrouwen bedankt hebben - wat we niet gemakkelijk 
vonden -, hopen we dat de tijd die we samen optrokken, ook voor uw gemeente waardevol geweest is. Ook met het oog 
op het verdere verloop van het beroepingswerk. We hopen en bidden voor een goed vervolg van het beroepingswerk. 
Met hartelijke groet, familie Van Vreeswijk.

Diensten te volgen via YouTube.
Sinds enkele weken kunnen wij als wijk weer via YouTube naar de diensten kijken doordat er een nieuwe camera is 
aangeschaft. 
Deze nieuwe camera hebben wij zelf bij elkaar verdiend.
Zoals u weet organiseren wij al een aantal jaren een bazaar in september die dit jaar helaas niet kon doorgaan maar we 
staan te trappelen om het in 2021 weer te gaan organiseren.
Na de bundels Weerklank en het koffiezetapparaat konden we nu dus deze camera aanschaffen, zonder jullie hulp had 
deze niet aangeschaft kunnen worden.
De kerkenraad heeft ingestemd om deze te gebruiken zolang wij maar met 30 personen naar de kerk kunnen, daarna 
kunnen we hem gebruiken voor speciale diensten. 
De bazaarcommissie. 
Tevens zijn wij op zoek naar mensen die willen helpen om tijdens een dienst de camera te bedienen. Graag opgeven bij 
Sander Wakker sr.

Voedselbank / Kerststukjes. 
De Kerst komt er weer aan en traditiegetrouw brengen we dan als diaconie kerststukjes bij de mensen die een verlies 
hebben geleden, ziek zijn geweest of iets dergelijks. 
Normaal worden deze stukjes op zondag voor de Kerst meegenomen uit de kerk en bezorgd door gemeenteleden. 
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Nu kan dat niet omdat we maar met een beperkt aantal mensen naar de kerk kunnen, maar daar hebben we iets op 
bedacht! 
Zaterdag 19 december zullen wij als wijk een inzameling houden voor de Voedselbank, deze wordt die dag georganiseerd 
door Buurtpreventie. Tussen 10:00 uur en 12:00 uur kunt u etenswaren en dergelijke bij de hoofdingang van de Groote 
Kerk afgeven. 
U zou dan tevens wat plantjes mee kunnen nemen, zodat we met elkaar toch alle plantjes kunnen bezorgen bij de mensen 
die het dit jaar moeilijk hebben gehad. 
Voor de mensen die zondags genodigd worden om naar de kerk te mogen is er dan ook nog gelegenheid om (als er 
plantjes over zijn) deze mee te nemen en te bezorgen. 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
De wijkdiakenen.

Orgelpijpen
De opbrengst in de orgelpijpen is door het beperkte bezoek bij diensten in de kerk laag. In de maanden oktober en 
november is er € 12,50 gedoneerd. Hartelijk dank hiervoor. Van de heer en mevrouw B. ontvingen wij een gift van € 50 
en van NN een gift van € 100. Ook voor deze giften hartelijk dank! Zo is de totale opbrengst toch weer prachtig. Helaas 
gaat het Kerstconcert bij kaarslicht dit jaar niet door vanwege de maatregelen rond corona. Wij hopen in 2021 weer te 
kunnen starten met het Paasconcert op tweede Paasdag. 
Een hartelijke groet namens de orgelcommissie, 
Jaap Kroonenburg.

Collecten Zondag 29 november 
Diaconie, noodhulp: € 127,55 
Kerk,                         € 244,95
Kerk, uitgang:           € 139,10

Diensten zondag 13 december.
10.00 uur: ds.  H.Z. Klink, Marken
19.00 uur: ds. C. Cluistra, Capelle ad IJssel
Kinderoppas: Emma Groenendijk,  bijbelverhaal: De priester Zacharias
Diaconiecollecte: 1e box: Kerk in actie, Nicaragua,   3e box: Plaatselijke ondersteuning

Morgendienst, aanvang 10.00u. Voorganger ds. P. Vermaat uit Veenendaal.
organist is Jaap Kroonenburg.
 Gezang 106 vers 1 en 2
Psalm 89 vers 3
Psalm 130 vers 2
Psalm 25 vers 6 en 7
Psalm 121 vers 4
Gezang 143 vers 1 en 3
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Lukas 1 vers 26 en vers 34-46
Tekst: Lukas 1 vers 41

Avonddienst, aanvang 19.00u. Voorganger ds. H.J. Catsburg uit Goes. De liederen worden gezongen uit de bundel 
Weerklank en de Oude Psalmberijming (Gezang 3 – achter de Psalmen: de Lofzang van Zacharias). 
 Gezang 111 vers 1 en 2
Psalm 84 vers 1 en 2
Gezang 112 vers 1 en 2
Psalm 119 vers 17 en 25
Gezang 3 (Lofzang van Zacharias) vers 4 en 5 (uit de Oude Psalmbundel – achter de Psalmen)
Psalm 33 vers 8
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezingen: Genesis 17 vers 15-19 en Lukas 1 vers 5-25



QR-code voor collectes zondag 6 december 2020 :


