
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 3 januari
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, op deze eerste zondag in het nieuwe jaar, zondag 3 januari 2021, gaat in de ochtenddienst voor Ds. A. v. Duinen 
uit Loosdrecht. In de avonddienst is Ds. L.L. van der Dool uit Broek op Langedijk de voorganger.
In de ochtenddienst van vandaag zal de voorzang worden verzorgd door Laura, Jan en Wim.  In de avonddienst zullen 
Nelleke, Gijs en Sander dit doen.
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. 

Nieuwjaar.
Donderdag sloten we een bewogen jaar af. Een jaar vol spanning, verdriet en zorg. Ook het komende jaar is vol 
onzekerheid. Hoe zal alles gaan ? Eén ding is zeker dat onze Heere Jezus gezegd heeft: “Ik ben met u al de dagen tot aan 
de voleinding der wereld. Alle dagen is Hij bij ons, gelukkige maar ook verdrietige dagen. In dat licht wenst de 
kerkenraad u allemaal Gods nabijheid toe in dit nieuwe jaar.

Benoeming ambtsdragers.
Zoals eerder bekend gemaakt heeft de kerkenraad In haar vergadering van 8 december de volgende broeders benoemd:
In het ambt van Ouderling: Karl Bart, Arjen van Klink en Evert Vruggink
In het ambt van Diaken: Stefan Borsboom, Jean Paul van der Graaf en Ad Labee
In het ambt van Ouderling-Kerkrentmeester: Christian Voois.
De benoemde broeders is gevraagd in de aankomende week hun besluit aan de kerkenraad kenbaar te maken.Wij hopen u 
volgende week zondag hierover nadere mededelingen te kunnen doen.  Gedenkt u hen ook in uw gebeden ?  

Bloemengroet.
Zondag 27 december werden de bloemen als groet en bemoediging gebracht naar mevrouw Nelleke Borsboom en naar 
mevrouw Van Gijzen – Touw.

Giften.
Mevr. Vruggink ontving van dhr. v.d.M. € 20, waarvan € 10 voor de wijkkas en € 10 voor de HVD. Mevr. M.C.B. ontving
van N.N. € 20 waarvan € 10 is bestemd voor de voedselbank en € 10 voor de Wijkkas. Hartelijk dank.

Kerkradiobusje.
Het kerkradiobusje van mevrouw B. werd geleegd. De inhoud, € 62,83, is bestemd voor de Wijkkas. Hartelijk dank.

Collectemunten
Nu het, i.v.m. verplichte winkelsluiting wegens het Coronavirus, niet mogelijk is in de bekende winkels collectemunten 
aan te schaffen, geldt gedurende die periode het volgende: 
Jan Bol heeft zich bereid verklaard u thuis van collectemunten te voorzien.
Hiervoor geldt de volgende procedure: Op maandagavond tussen 19.30 uur en 21.30 uur kunt u telefonisch 
collectemunten bestellen, Telefoonnummer: 010 5921183.
De bestelde collectemunten worden dan op een, in overleg met u, afgesproken tijdstip op woensdag bij u afgeleverd. 
Daarbij dient wel gelijk contant te worden afgerekend.
Uiteraard blijft daarnaast de andere bekende bestelwijze gewoon van toepassing.
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Diaconiecollecte
Vandaag is de diaconiecollecte in alle drie de kerkgebouwen bestemd voor een project van P1027, Libanon - hulp voor 
de naaste. De diaconale tak van de Armeense Kerk in Libanon, het Social Action Committee (SAC), richt zich op een 
arm deel van de buitenwijken van Beiroet. Er woont hier een mix van politieke, sociale en religieuze groepen. Het is een 
‘toevluchtsoord’ voor velen die moesten vluchten uit verschillende gebieden in het Midden-Oosten. Families, kinderen en 
ouderen worden geholpen. Zie voor meer informatie   www.project1027.nl/project/libanon-hulp-voor-de-naaste  
Van harte aanbevolen.

Bloemendienst Groote Kerk
Van oktober tot en met 20 december 2020 zijn er wekelijks 2 boeketten als groet aan gemeenteleden gebracht.
Als u via YouTube de dienst meebeleeft, kunt u van de mooie bloemen door onze medewerkers verzorgd genieten.
Dank voor de giften in de bloemenpot bij de uitgang, €102,55
Verder zijn er een aantal giften gedaan 18/10 €10,- N.N, 6/12 €10,- fam van de W,13/12 €5,- fam S. en 20/12 €10,- N.N
Hartelijk dank alle gevers en vriendelijke groet 
Miep Terlouw

Geboren.
“Dank U, Heer   U liet ons weer   Het wonder beleven
Ons werd een dochtertje en zusje gegeven”.
Met deze tekst geven de trotse ouders Peter en Wendy van der Zwan en hun zoon Mees u te kennen dat in de nacht van 18
op 19 december, om 00.01 uur, is geboren Lenthe van der Zwan. Dit Godsgeschenk kwam met een gewicht van 3900 
gram ter wereld.

Huwelijksjubilea en verjaardagen 80 jaar en ouder januari 2021

 Huwelijksjubilea:
13 januari: 55 jaar                           de heer en mevrouw N. Hoogerbrugge-van der Kooij
14 januari: 55 jaar                           de heer en mevrouw H.J. van Oosten-Hanswijk
20 januari: 62 jaar                           de heer en mevrouw N. Dijkshoorn-de Groot
                                              
Verjaardagen 80 jaar en ouder:
2 januari                                             de heer P. de Jong
3 januari                                             de heer H.J. van der Meer
3 januari                                             mevrouw C.A. van Es
8 januari                                             de heer G. van ’t Wout
13 januari                                           de heer B.W. Spruijt
13 januari                                           de heer G. van der Vlist
14 januari                                           mevrouw C.M. Zuur-Vellekoop
17 januari                                           mevrouw W. Stolk-van Leeuwen
18 januari                                           mevrouw A.C. van der Bent-van der Pijl
24 januari                                           mevrouw J.P. van Noort-van Putten
27 januari                                           de heer W. Verwijs
27 januari                                           mevrouw P.H. Stoof-Ouwendijk
28 januari                                           mevrouw G.A. van Hoeven-Oosterlee
Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.
De adressen kunt u vinden in de Kerkwijzers en/of het ledenboek.

Collecten GK
Zondag 20 december                                                             1e Kerstdag 25 december         
Diaconie, Daarom Kerst:          € 104,80                                 Diaconie, Kinderen in de knel: €   82,25  
Kerk:                                         € 146,60                                 Kerk:                                         € 100,67 
Wijkkas:                                    € 131,40                                 Kerk, 3e box:                            €   58,60  

Kerstavond 24 december                                                       Zondag 27 december                 
Diaconie, Kinderen in de knel: €   73,90                                 Diaconie, P1027 Zimbabwe:    €   56,30              
Kerk:                                         € 104,80                                 Kerk:                                         € 109,90          
Kerk, 3e box:                            €   42,50                                 Kerk, 3e box:                            €   52,05          
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Diensten zondag 10 januari
10.00 uur: prop. J. Mulder, Nijkerkerveen
19.00 uur: ds. C.H. Wesdorp, Zoetermeer

Orde van dienst voor morgendienst 3 januari.  
 Voorganger ds. van Duinen uit Loosdrecht. Organist is Jaap Kroonenburg.
 Gezang 111 vers 1, 2 en 3
Psalm 97 vers 1 en 5
Gezang 255 vers 1, 2 en 3
Psalm 86 vers 5
Gezang 125 vers 1 en 2
Psalm 43 vers 3 en 4
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing: Johannes 1 vers 1-18

Orde van dienst voor de avonddienst op zondag 3 januari. 
Voorganger is ds. L.L. v.d. Dool uit Broek op Langedijk. Organist is Jaap Kroonenburg.
Psalm 93 vers 1
Psalm 93 vers 3 en 4
Gezang 439 vers 1 en 4
Psalm 130 vers 1 en 2
Psalm 130 vers 4
Gezang 77 vers 1 en 2
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Openbaring 5

QR-code voor collectes zondag 3 januari 2021 :


