
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 : redactiegrootekrk  @  .  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
   

Zondag 5 december
Hartelijk welkom bij de diensten van deze zondag. We zingen uit de bundel “Weerklank” en uit de oude berijming. Beide 
bundels liggen bij de ingang. Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.
   

Bij de diensten
Vanmorgen zal het Heilig Avondmaal worden gevierd. In deze dienst hoopt ds. E. van der Poel uit Meerkerk voor te gaan.
De avonddienst, die alleen digitaal te volgen is, zal DV worden geleid door ds. C.N. van Dis 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 ter voorbereiding Heilig Avondmaal.
In de avonddienst van 28 november preekte ds. J van Belzen over Jesaja 52:1-12, Marcus 1 en Efeze 2. Een vreugde die 
gepaard gaat met een vreugdesprong. Deze dagen op weg naar kerst en het Heilig Avondmaal. Vreugde omdat je weet dat God 
je vast houdt. MIJN heil zal eeuwig zijn. Vrede betekent ten diepste dat je genoeg hebt aan God. Het vleesgeworden Woord 
komt tot ons in het Heilig Avondmaal. IK ga voor je uit. We moeten de vreugdegroet verkondigen. Geschapen tot een volkomen
geluk met Hem.
   

Viering Heilig Avondmaal.
DV zondag 5 december zal het Heilig Avondmaal worden gevierd. Vanwege coronamaatregelen alleen in de ochtenddienst. Op 
aanwijzing van de diakenen kunt u brood en wijn ophalen bij de tafels die verspreid in de kerk staan opgesteld. De predikant zal
aangeven op welk moment we gezamenlijk op onze eigen plaats het brood en de wijn tot ons zullen nemen. Het Heilig 
Avondmaal vieren is een opdracht die Christus zelf ons gegeven heeft. Lucas 22:19. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Een 
gezegende dienst toegewenst.
    

Onze 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.
Afgelopen zondag, 28 november, werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar het echtpaar van der
Zwaan-Ruygrok en het echtpaar A. van der Windt- Mostert
   

Diaconiecollecten
De eerste diaconiecollecte is voor de Algemene Middelen. De tweede diaconiecollecte is bestemd voor het Bartiméus Fonds. 
Dit is de afgelopen twee jaar het doel geweest van de Avondmaalscollecte. We hebben in deze periode gecollecteerd voor het 
Baby- en Peutercentrum wat in ontwikkeling was. Inmiddels is het centrum geopend. Baby’s en peuters zijn lastiger te 
onderzoeken en behandelen, maar juist voor hen is een vroege diagnose van belang. Voortaan horen ouders nu al binnen een 
dag wat er aan de hand is met de ogen van hun kind in plaats van dat ze soms jaren rondlopen in grote onzekerheid. Het Baby- 
en Peutercentrum is uniek in Nederland en jonge kinderen worden uit het hele land hier naartoe doorverwezen. Van harte 
aanbevolen! Voor het nieuwe jaar is er een nieuw doel gekozen voor de Avondmaalscollecte. 
  

Ouderenmiddag
Helaas heeft de diaconie moeten besluiten dat de ouderenmiddag met kerstviering op 15 december niet doorgaat in verband met
de coronamaatregelen. Een pijnlijke beslissing omdat we weten dat velen daar elk jaar weer naar uitkijken.
  

Uitsluitend digitale avonddiensten
We leven in een bijzondere tijd. Vorige week heeft het kabinet meegedeeld dat alle niet-essentiële openbare gelegenheden vanaf
17 uur moeten sluiten. Hoewel kerken formeel zijn uitgezonderd volgen we met pijn in het hart het advies van de PKN om na 
17:00 uur geen kerkdiensten meer te houden en de avonddienst digitaal te laten plaatsvinden. Anders dan op plaatsen als de 
horeca en theater waar mensen met een corona toegangsbewijs tot voor kort schouder-aan-schouder zaten richtten we in onze 
Groote Kerk onze samenkomsten zeer veilig in. Deze veilige inrichting gecombineerd met de zelfdiscipline van gemeenteleden 
om bij Corona-gerelateerde klachten thuis te blijven maakt de kans op besmetting in de kerk echt minimaal.
Het voorkomen van negatieve beeldvorming van de kerk in de samenleving is de reden dat we gehoor geven aan het advies van 
de PKN om de avonddiensten uitsluitend digitaal te verzorgen. Dus met uitsluitend het minimaal benodigde aantal 
ambtsdragers, koster, organist en predikant. Dat voelt niet rechtvaardig. Het voelt als geslagen worden op de ene wang en 
vervolgens toekeren van de andere wang. We hopen en bidden dat de situatie snel zodanig mag verbeteren dat we u weer 
kunnen verwelkomen in onze avonddiensten!
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Voedselbank inzameling - kerststukjes meenemen 18 december
De Kerstdagen komen er weer aan en traditiegetrouw verzorgt de diaconie dan een kerstattentie voor mensen die een verlies 
hebben geleden, ziek zijn geweest of iets dergelijks hebben meegemaakt.
Normaal gesproken worden deze stukjes op de zondag voor Kerst meegenomen uit de kerk en bezorgd door gemeenteleden aan 
gemeenteleden.
Door corona verloopt dat nu moeizaam omdat minder mensen naar de kerk komen, maar daar hebben we iets op bedacht !
Zaterdag 18 december zullen wij als wijk een inzameling houden voor de Voedselbank. Deze inzameling wordt die dag 
georganiseerd door Buurtpreventie. Tussen 10:00 uur en 12:00 uur kunt u etenswaren e.d. bij de hoofdingang van de Groote 
Kerk afgeven.
U zou dan tevens wat kerststukjes mee kunnen nemen, zodat we met elkaar toch alle kerststukjes kunnen bezorgen bij mensen 
die het dit jaar moeilijk hebben gehad.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking !
De wijkdiakenen.

Orgelpijpen
In november brachten de orgelpijpen € 4 op. Van NN ontvingen wij een prachtige gift van € 100. Heel hartelijk dank voor uw 
bijdragen! Mocht u ook een gift voor het onderhoud van ons orgel willen doen, dan kan dit op bankrekening
NL75 INGB 0005 7323 40 t.n.v. Orgelcommissie Groote Kerk Maassluis.
Vanwege de coronamaatregelen zal het Kerstconcert bij kaarslicht op zaterdag 18 december worden gehouden om 15 uur. 
Hierover volgen publicaties op facebook, krant en de website (www.garrelsorgelmaassluis.nl).
een hartelijke groet, blijf gezond, Jaap Kroonenburg

OPA – De Schans.
Op woensdagavond 8 december 2021 a.s. vindt er weer een Oud Papier Actie plaats voor De Schans. Enthousiaste vrijwilligers 
van wijkgemeente GROOTE KERK zullen tussen 18.15u. en 20.30u. weer een ronde maken door de gehele wijk 
Steendijkpolder om zo veel mogelijk oud papier en karton in te zamelen. Graag uw papier en karton om uiterlijk 18.15u. Buiten
zetten. Ook kunt u het op die dag bij De Schans inleveren.

Huwelijksjubilea december 2021
 3 december: 50 jaar                      mevrouw J. van den Burg en de heer Hasenbroek
 9 december: 62 jaar                      de heer en mevrouw H. Zomer-Ommering
 14 december: 60 jaar                    de heer en mevrouw W. Minderhoud-Hut
 18 december: 55 jaar                    de heer en mevrouw M.J. Houthuijsen-van der Knaap
 23 december: 45 jaar                    de heer en mevrouw H. van Harmelen-Paalberends
 24 december: 56 jaar                    de heer en mevrouw C. Verburgh-Schilder
 28 december: 45 jaar                    de heer en mevrouw B.M. Eekhoud-Korteland
 29 december: 61 jaar                    de heer en mevrouw H. Sonneveld-de Pagter

 
Verjaardagen 80 jaar en ouder december 2021

 7 december                                      mevrouw N. van der Bok-van ’t Geloof
 7 december                                      mevrouw S. van der Linden-van der Kaaden
 10 december                                    de heer E. Wijnhorst
 10 december                                    de heer J. van der Meer
 12 december                                    mevrouw M. Pronk-de Mos
 12 december                                    mevrouw D. Assenberg-Verveen
 19 december                                    de heer H. Sonneveld
 19 december                                    de heer A.C. Timmers
 20 december                                    de heer A. Sluijter
 20 december                                   de heer V.W. Klein
 25 december                                    de heer A. van ‘t Wout

Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.
De adressen kunt u vinden in de Kerkwijzers en/of het ledenboek.
 

collecten 28 november     
Diaconie, Mozambique: € 134,95                    Kerk: € 163,10                    Kerk, uitgang: € 123,40

Diensten Zondag 12 december 
10.00: ds. J. de Pater uit Nieuwegein
19.00 (alleen digitaal): ds. H.Z. Klink uit Marken 
Kinderoppas:  Nel Vogel, bijbelverhaal: De priester Zacharias

http://www.garrelsorgelmaassluis.nl/


Orde van dienst voor zondagmorgen 5 december.
Voorganger is ds. van der Poel uit Meerkerk.Organist is Jaap Kroonenburg. 
In deze dienst zal het Heilig Avondmaal worden bediend.
Gezang 18 vers 1 
Psalm 42 vers 1 en 5 
Gezang 46 vers 4                             
Psalm 130 vers 3                                                     Oude Berijming
Gezang 111 vers 1 en 5                 
Gezang 113 vers 1                           
Psalm 103 vers 1                              
Gezang 18 vers 3                             
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Psalm 130
 
Orde van dienst voor zondagavond 5 december. 
Voorganger is ds. van Dis uit Nieuwegein. Organist is Jaap Kroonenburg.
Psalm 98 vers 1 en 2                                                                     
Gezang 114 vers 1, 2 en 3                                                           
Psalm 131 vers 1, 2 en 3                                                              
Gezang 2 (Lofzang van Maria) vers 1, 3 en 5       Oude Berijming(achter de Psalmen)
Gezang 2 (Lofzang van Maria) vers 7                   Oude Berijming(achter de Psalmen)
Psalm 98 vers 4                                                                               
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Lukas 1 vers 26-38

  QR- code voor de collecten van zondag 5 december
  

  
  

  
  

  


