
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 
Kopij Zondagsbrief: redactiegrootekerk  @  pknmaassluis  .  nl     vóór donderdag 12.00  
CD’s kerkdiensten bij  P.Bouterse, Touwbaan 68, 3142 BV Maassluis, telefoon 5923417, email p.bouterse@caiway.nl
Jeugdzaken: jeugdGKMaassluis@gmail.com
Vrijdag 31 december en zondag 2 januari 
Hartelijk welkom bij de diensten. We zingen uit de bundel “Weerklank” en uit de oude berijming. Wij hopen dat u zich bij
ons thuis zult voelen.

Bij de diensten (alleen online)
Vrijdag 31 december, oudejaarsdienst
15.00 uur: ds. J. van Wijk uit Sliedrecht
Zondag 2 januari
10.00 uur: ds. M.M.J. Verheuvel uit Schoonhoven
19.00 uur:  ds. H.J.P. de Pater uit Nieuwegein
De kerkenraad van wijkgemeente Groote Kerk wenst u gezegende diensten.
De diensten worden live via YouTube uitgezonden op: https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis

 NaSchrift van online diensten.
Kerstavond (om 15.00) preekte ds. F.A.J. Heilkoop over Lukas 2:1-7. Enkele gedachten over het lied Stille nacht, 
heilige nacht. Davids Zoon, lang verwacht, uit de hemel neergedaald, geboren in een eenvoudige stal. Gods belofte wordt 
vervuld. Jezus ging op zoek naar wat verloren was, naar ons dus. Dat maakt het kerstevangelie zo rijk, de straf is 
gedragen.

1e kerstdag. Zaterdag. Ds. W. Markus preekte over Matteüs 1:18-25. Heden de Heiland geboren. Jezus maakt nu al heel 
omdat Hij in onze ellende is afgedaald. Dat maakte de hele wereld geschiedenis anders. We zijn huisgenoten van God 
door dat Kind. Noem Jezus mijn Jezus, HIJ bevrijdt ons van alle zonden. Jezus is Gods liefde voor u/jou en voor mij. 
Houd je lege handen maar op, naar de Here toe. ZIJN licht midden in onze donkere tunnel. Ga voor de spiegel staan en 
zeg:  Ik ben levenslang vergeven door U door Uw Zoon. Zelfs als ik sterven moet dan nog zal ik leven. God zelf is onder 
ons komen wonen. Komt verwondert u hier mensen. God is begonnen om ons te zoeken. IK wil je kracht geven. IK red 
je.

2e kerstdag. Zondag. Ds. H.J. Lam preekte over Jesaja 52:13 – 53:2 en Filippenzen 2:1-11. Paulus noemt deze 
gemeente mijn ere en mijn kroon (vers 6,7). Laat mijn blijdschap volkomen zijn. Gezindheid in Christus, ons grote 
voorbeeld. De naam van Christus maakt veel in ons los. God heeft Zijn Zoon gegeven. Christus als majesteit verschenen. 
Gelijk aan God. Christus heeft zich ontledigd: tot niet gemaakt. HIJ kiest daarvoor, een daad. Door de gestalte van een 
slaaf aan te nemen. Gehoorzaam tot de kruisdood. Jezus Christus is Heer. Opdat wij Thuis gebracht kunnen worden. 
Opdat wij met Gods zegen vervuld zullen worden. Om ons het feestkleed aan te doen. ZIJN overwinning op het kwaad 
komt ons ten goede. Wij zijn Koningskinderen.
 
Onze zieken:
Dhr. van der Vlist is opgenomen in het Sint Franciscus ziekenhuis in Rotterdam. 
Gerard Boelaars is maandag geopereerd, de operatie is geslaagd , hij verblijft  nu in Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft.
Bij mevr. Hollaar is Longkanker geconstateerd.
Koos van Eck is in het ziekenhuis opgenomen geweest en weer thuis, de situatie over zijn gezondheid blijft onverminderd
zorgelijk.
Met betrekking tot de overige (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. 

Giften.
Nel van Baalen ontving van mevr. W. € 20 voor de wijkkas  en van NN € 40, te verdelen in € 20  orgelcommissie, € 10 
diaconie en € 10  algemene donaties.
Hartelijk dank.

Bloemengroet.
Afgelopen zondag, 26 december, werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar het gezin Van 
Zanten en naar mevrouw Hollaar.
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Diaconiecollecten
In de oudejaarsdienst is de eerste diaconiecollecte voor de Plaatselijke ondersteuning. De tweede is voor een project van 
Kerk in actie in Indonesië, hulp aan boeren in Zuid-Sumatra. Het is niet eenvoudig om als boer in Zuid-Sumatra het hoofd
boven water te houden. Veel boeren zijn arm en er zijn veel conflicten over landeigendom. Yabima, de diaconale 
organisatie van de kerk van Zuid-Sumatra, leert boeren op te komen voor hun rechten, traint hen om hun land zo te 
verbouwen dat de grond gezond blijft en de opbrengst toeneemt. Zie voor meer informatie de kerkwijzer.
Zondag 2 januari is de diaconiecollecte bestemd voor Jemen – Ondersteuning van de Jemenitische gemeenschap buiten 
Jemen. Jemen is één van de armste landen ter wereld. Er woedt een burgeroorlog met grote humanitaire gevolgen. 
Gevlucht voor de oorlog en/of vanwege hun christelijk geloof, leven Jemenieten vaak in slechte omstandigheden buiten 
Jemen. De GZB maakt zich sterk voor verbetering van hun levenssituatie en de opbouw en toerusting van hun 
geloofsgemeenschap. Van harte aanbevolen. 

Mededeling beroepingswerk.
We zijn bijzonder verheugd u/jullie te kunnen mededelen dat het door wijkgemeente Groote Kerk uitgebrachte beroep op 
dominee Gerrit van Wolfswinkel door hem is aanvaard.
Het zal voor hem, zijn vrouw Liesbeth en hun kinderen Hanna, Gerson en Esra een grote verandering zijn om van 
Everdingen naar Maassluis te verhuizen. De dominee schreef dat: 'als God vraagt  'Hoed Mijn schapen', de Here tegelijk 
bemoedigt door in Jesaja 40 te laten zien dat Hij Zelf Zijn kudde zal weiden, de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengt en 
in Zijn schoot draagt'.
We wensen dominee Gerrit van Wolfswinkel en zijn gezin Gods wijsheid en kracht toe in de komende tijd. We heten 
hen van harte welkom in onze wijkgemeente en kijken uit naar hun komst naar Maassluis.
We verwachten dat de bevestiging Deo Volente in april 2022 zal plaatsvinden.
De kerkenraad.

Woensdagochtendbijbelkring 
De woensdagochtendbijbelkring van 12 januari 2022 gaat vanwege de corona maatregelen niet door."
Jan Pool

Ledenboek Groote Kerk
We willen graag ons nieuwe predikantsgezin een ledenboek aanbieden. In het huidige ledenboek staan veel gedateerde 
gegevens/foto’s. Daarom verschijnt er in januari 2022 een update. Er zijn al veel wijzigingen verwerkt: nieuwe adressen, 
nieuwe leden, enzovoort.
Wilt u uw gegevens controleren? Kijk dan ook naar de foto. Zijn al de personen op de foto nog herkenbaar?
Het is heel makkelijk uw gegevens aan te laten passen. Stuur een berichtje naar ledenboekgrotekerk@gmail.com of bel 
mij even.
Wilt u een nieuwe foto? U mag er zelf één maken en die opsturen. 
Ook als u nog geen pagina hebt in het ledenboek en dit wel graag wilt kunt u dit aan mij doorgeven. Dan kunnen we er 
samen voor zorgen dat er een mooie pagina in het ledenboek komt.
Wim Vogel, beheerder ledenboek Groote Kerk, 06 2858 0170”

Huwelijksjubilea januari 2022
20 januari: 63 jaar              de heer en mevrouw N. Dijkshoorn-de Groot
27 januari: 50 jaar              de heer en mevrouw A.J. Koree-Willemse
Verjaardagen 80 jaar en ouder januari 2022
3 januari                             de heer H.J. van der Meer
3 januari                             mevrouw A. Boers
8 januari                             de heer G. van ’t Wout
11 januari                           mevrouw M.A. van Hoof-Buitendijk
13 januari                           de heer B.W. Spruijt
13 januari                           de heer G. van der Vlist
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                           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.

Diensten 9 januari
10.00 uur: ds. L. den Breejen uit Delft
19.00 uur: ds. P.L. de Jong uit Rotterdam
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Orde van dienst voor  vrijdag 31 december, aanvang 15.00 uur. 
Voorganger is ds. J. van Wijk uit Sliedrecht. Organist is Jaap Kroonenburg.
De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld.
Gezang 353 vers 1 en 6              
Psalm 90 vers 1 en 8                    
Psalm 91 vers 1                             
Psalm 121 vers 1 en 4                   Oude Berijming
Psalm 89 vers 3 en 4                    
Gezang 356 vers 1 en 2              
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing: Prediker 1 vers 4-11 en Prediker 3 vers 1-15

Orde van dienst voor zondagmorgen 2 januari 
Voorganger is ds.Verheuvel uit Schoonhoven. Organist is Jaap Kroonenburg.
De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld.
Psalm 63 vers 2                                
Psalm 121 vers 1 en 4                   Oude Berijming
Psalm 19 vers 4                                
Gezang 138 vers 1 en 2                 
Gezang 125                                        
Psalm 72 vers 6 en 10                    
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Mattheüs 2 vers 1-12

Orde van dienst voor zondagavond 2 januari 
Voorganger is ds. de Pater uit Nieuwegein. Organist is Jaap Kroonenburg.
De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld.
Psalm 145 vers 1 en 3                    
Gezang 430                                        
Gezang 99 vers 1, 3, 4 en 5          
Psalm 73 vers 12 en 14                 Oude Berijming
Gezang 351 vers 1 en 2                 
Psalm 91 vers 1                                
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Johannes 1 vers 10-18 en Openbaring 21 vers 1-8
 


