
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 12 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 hoopt ds. J. de Pater uit Nieuwegein voor te gaan.
De avonddienst, die alleen digitaal te volgen is, zal DV worden geleid door ds. H.Z. Klink uit Marken.
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 2e adventszondag viering Heilig Avondmaal. Ds van der Poel preekte over Psalm 130 vers 6. Thema: 
Verwachten wie komen gaat. Vermoeide wachters die uitzien naar de dag. Meer nog verlangt mijn ziel naar de Heer. 
Wachten is verwachten. In deze Adventstijd. Uitzien naar Hem. We verwachten de wederkomst. We leven als een 
wachtende gemeente, actief uitzien. Ongeduldig verwachten. Vandaag brood en wijn om vol te houden, deel ervan om 
met elkaar vol te houden. Wie op Christus wacht, wacht nooit tevergeefs. Komt dan want alle dingen zijn gereed.
Na de Woordverkondiging werden we, na een week van voorbereiding, uitgenodigd om het Heilig Avondmaal te vieren. 
Op aanwijzing van de diakenen konden we brood en wijn aan verschillende tafels ophalen, indien gewenst werd het 
gebracht. Lucas 22: 19. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Het Heilig Avondmaal drukt een verbondenheid met zowel God als 
onze medegelovigen uit. Een belangrijk moment in onze relatie met God en onze gemeente die we niet licht voorbij laten 
gaan. We mogen terugkijken op een zegenrijke dienst. Met dank aan de diakenen die alles weer in coronaproef veilige 
banen hebben geleid.
 NaSchrift. In de avondadventsdienst (was alleen digitaal te volgen) preekte ds CN van Dis over Lukas 1: 26-
38. Vers 38. Thema: Geloven is antwoord geven. De belofte van advent. De Heilige Geest geeft een nieuwe geboorte. 
Ademhalen in de  liefde van God. Het koninkrijk van God komt in de wereld. Het spreken van God door de engel Gabriel
en Maria die antwoord geeft. God vervult Zijn plan. In Lucas worden steeds mensen aangesproken. De antwoorden van 
Maria zijn in overgave en daarin een voorbeeld voor anderen. Jezus is je Redder, krijgt Hij ook antwoord van jou? God 
houdt van je. Je kunt hiervan leren dat je groot over God mag denken. Laten we betrouwbaar in relaties zijn. Bidt en 
ontvangt de Heilige Geest. Met dank aan de voorzangers voor de muzikale begeleiding.

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. 

 In Memoriam Cornelia Anthonia Tommel - van Es
3 januari 1941 – 29 november 2021
Wij kennen haar vanaf het begin van onze ambtsperiode, vooral in haar leuke woning aan de Constantijn Huygensstraat. 
Dat was haar geliefde thuis. Maar ook van haar betrokkenheid in de erediensten en de doordeweekse activiteiten. Waar 
mogelijk was ze  aanwezig. Op de haar kenmerkende wijze: blijmoedig, bedachtzaam en trouw. Niet op de voorgrond 
maar wel met een geheel eigenheid van zijn. Een gemeentelid dat niet met haar levensloop te koop liep, maar wel 
levensecht genoot van gezin, familie en de mensen om haar heen. Die kinderen en kleinkinderen spraken met heel warme 
woorden over haar  betrokkenheid en levenswijsheid. Ze zat graag vooraan om goed te kunnen horen en zien, maar in de 
kerk had ze haar stille plek bij de ingang, pal om de hoek. Tot voor kort gebracht en gehaald door de kinderen,....tot het 
niet meer mogelijk was.
In de afscheidsdienst op  3 december 2021 in haar geliefde Groote Kerk, lieten we haar leven oplichten in het 
afscheidswoord van Paulus: "Ik heb de goede strijd gestreden, de loop beëindigd en het geloof  behouden". En: "voor hen 
die de verschijning van Jezus Christus hebben liefgehad wacht de kroon van heil".
Nou, dat laatste zegt ook alles over het lied op haar afscheidskaart: "Eens als de bazuinen klinken".
Wat is er mooier en troostrijker dat te horen en het te geloven. Die muziek, die haar zo lief was, hoor je vanuit de verte 
tegemoet komen. 
Haar  te missen is moeilijk. Dat was te merken. Maar dit lied maakt gemis zachter en dragelijker. Ze zijn niet ver weg die 
zo in Christus sterven. Die leven vanuit de toekomst ons tegemoet. 
Wij wensen de familie van harte Gods zegen toe!
 Ds. J. van Belzen  
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Bloemengroet.
Afgelopen zondag, 5 december, werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar mevr. Mostert
—Huis, en naar het echtpaar Lucardie-Spruijt.

Diaconiecollecten
De eerste diaconiecollecte 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. De tweede diaconiecollecte is voor de Plaatselijke ondersteuning. Van harte aanbevolen. 

Voortgang beroepingswerk.
Fijn dat velen van u al leuke, lieve en originele kaartjes of een mailtje naar het gezin Van Wolfswinkel stuurden (Gerrit en 
Liesbeth van Wolfswinkel en hun kinderen Hanna, Gerson en Esra). Zij wonen op het adres Graaf Florisstraat 30, 4121 
EL te Everdingen, mail gvwolfswinkel@gmail.com) Helaas blijft het gezin Van Wolfswinkel besmet met het Coronavirus.
Tot nu gelukkig zonder complicaties, maar tot nog toe verhindert het de kennismaking van de fam. Van Wolfswinkel met 
onze wijkgemeente Maassluis. De planning van dit moment is als volgt:
Vri 17/12 19:30 kennismaking van de dominee en zijn vrouw met de kerkenraad in de Groote Kerk
Za 18/12 10:30 – 12:00 In groepjes van max. 15 personen in De Schans kennismaking met de gemeente en 

gelegenheid tot het stellen van vragen aan de dominee (De Schans i.v.m. voorbereidingen 
orgelconcert in de Groote Kerk). Vraag hem 'het hemd van het lijf' en denk vooraf na wat u 
graag zou willen weten. Tegelijk wil de dominee ook wat achtergrond van u leren kennen. Om
te voorkomen dat u buiten in de kou moet wachten is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt en 
u wordt dan ingedeeld in een van de volgende 4 blokken van 20 minuten. 10:30; 10:50; 11:20;
11:40
MELD U AAN! Ovv 'kennismaking Schans'

12:00 – 13:30 Moment van rust en lunch in De Schans voor het gezin Van Wolfswinkel met uitsluitend 
noodzakelijk personeel / minieme vertegenwoordiging.

13:30 – 14:30 Wandel-estafette door Maassluis. De dominee en zijn vrouw lopen een uitgestippelde route 
door Maassluis en het is de bedoeling dat enkele gemeenteleden (in kleine groepjes) een 
stukje met hen oplopen tot zij op een punt komen waar andere gemeenteleden het gesprek 
voortzetten. MELD U AAN! Ovv 'kennismaking wandel-estafette'

15:00 uur De orgelcommissie heeft het gezin Van Wolfswinkel uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het 
traditionele 'kerstconcert bij kaarslicht' in de Groote Kerk. Dit orgelconcert is voor iedereen 
toegankelijk, zie voor informatie en kaarten https://www.garrelsorgelmaassluis.nl/

Zo 19/12 10:00 Ds. Van Wolfswinkel hoopt voor te gaan in de dienst. Er zal helaas geen gelegenheid zijn om 
na de dienst gezamenlijk koffie te drinken.

ten uiteraard Deo Volente. 
 
De kerkenraad roept u op om op zaterdag 18 december 's-morgens (op het toegewezen tijdstip) aanwezig te zijn in De 
Schans om kennis te maken met het gezin Van Wolfswinkel, of 's-Middags in een  meer persoonlijke setting mee te lopen 
door Maassluis. Om een indeling voor zowel De Schans al voor de 'wandelestafette' mogelijk te maken verzoeken we u 
zich hiervoor z.s.m. en liefst per mail aan te melden bij de scriba, Henk van der 
Heijden: scribagkmaassluis@gmail.com of  telefonisch 010-59 20 360

Kerst ontmoetingsmiddag.
De  Kerstmiddag voor senioren stond dit jaar gepland op woensdag 15 december. Helaas heeft de Diaconie moeten 
besluiten dat deze bijeenkomst dit jaar geen doorgang kan vinden. Het is een pijnlijke beslissing, mede omdat we weten 
dat velen hier altijd weer naar uitkijken. Maar ongetwijfeld heeft u door de huidige Corona omstandigheden begrip voor 
dit besluit. Uiteindelijk is het in het belang van ons allemaal.
 
Voedselbankinzameling - 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.
Gewoonlijk worden deze stukjes op de zondag voor Kerst meegenomen uit de kerk en bezorgd door 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. . 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.
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Kerstconcert bij kaarslicht vervroegd
Het is al jaren een begrip: de zaterdagavond vóór Kerst kunt u genieten van orgelspel bij het ‘Kerstconcert bij kaarslicht’ 
in de Groote Kerk. Deze traditie, ooit gestart door Feike Asma, wordt nog altijd voortgezet… al meer dan 50 jaar! Vorig 
jaar kon het concert om bekende redenen niet doorgaan. Om het dit jaar wel doorgang te laten vinden, vindt het concert 
nu ’s middags plaats: zaterdag 18 december om 15:00 uur.
Het concert wordt gegeven door Jaap Kroonenburg. Tijdens het concert wordt de verlichting zoveel mogelijk 
uitgeschakeld, zodat de kerk alleen verlicht wordt door het licht van de kaarsen. Dat zorgt altijd weer voor een unieke 
sfeer. Het concert begint en eindigt met bekende kerstliederen in de bewerkingen van Jan Zwart en Feike Asma. In het 
midden van het programma staan werken uit de orgelliteratuur geprogrammeerd van de componisten Bach, Daquin, 
Franck, Händel, Mulet en Driffill.
Het concert begint 18 december om 15.00 uur. De kerk is open vanaf 14.30 uur. Kaarten à € 10,– p.p. zijn verkrijgbaar 
aan de deur (contant of via pin). Omdat een orgelconcert geen kerkdienst is, gelden andere coronamaatregelen: u heeft 
daarom een coronatoegangsbewijs nodig.

Lessons & Carols
Zondag 19 december zou de avonddienst in het teken staan van ‘Lessons & Carols’. Deze dienst is nu verplaatst naar 
15.30 uur ’s middags, zodat het mogelijk blijft deze dienst in de kerk te bezoeken. Het “Festival of Lessons & Carols” is 
een Engelse traditie die ook naar ons in Maassluis is overgewaaid, een dienst anders dan anders. De dienst bestaat 
namelijk uit 9 schriftlezingen, afgewisseld met koorzang. De 9 schriftlezingen, over de komst van de Messias, gaan van 
het Oude Testament tot aan het Kerstevangelie. Het is altijd weer bijzonder om te beseffen hoe er vanaf het eerste begin is
geprofeteerd over de komst van de Messias en dat de Heere God zijn belofte in vervulling heeft doen gaan, want Hij is 
getrouw. Het kamerkoor Cantabile o.l.v. Mirjam Warnas werkt mee aan deze dienst en Jaap Kroonenburg bespeelt het 
orgel. De dienst wordt georganiseerd door de 3 wijkgemeenten samen, waarbij gemeenteleden uit de verschillende 
wijken, ook de onze, de schriftlezingen verzorgen. Ds. Van Doornik gaat voor in gebed. Van harte welkom.

collecten 5 december     
Diaconie, alg. middelen:     € 108,80                         
Kerk:                                   € 137,25                          
Diaconie, Bartiméus (HA): € 309,75

Diensten Zondag 19 december 
10.00: ds.  F.J. van Harten uit Scheveningen
15.30: ds. C.M. Schreuder uit Maassluis. Festival of Lessons and Carols
Kinderoppas: Emma Groenendijk. bijbelverhaal: De stal van Bethlehem 

Orde van dienst voor zondagmorgen 12 december. 
Voorganger is ds. de Pater uit Nieuwegein. Organist is Jaap Kroonenburg.
De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld.
Psalm 96 vers 1, 4, 5 en 8 
Gezang 109 vers 3 en 4
Psalm 1                                                            
Gezang 114                                                      
Psalm 34 vers 9 en 11                  Oude Berijming
Gezang 143                                                      
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Jesaja 40
 
Orde van dienst voor zondagavond 12 december. 
Voorganger is ds. Klink uit Marken. Organist is Jaap Kroonenburg.
De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld.
Psalm 145 vers 3                                   
Gezang 111 vers 1 en 2                         
Psalm 24 vers 5                                     
Gezang 46 vers 1                                  
Gezang 46 vers 3                                  
Gezang 106 vers 1 en 2                        
Gezang 106 vers 4                                
Psalm 72 vers 10 en 11                Oude Berijming
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezingen: Micha 5 vers 1-6; Hebreeën 10 vers 5-10; Lukas 1 vers 39-45
 



  
QR- code voor de collecten van zondag 12 december

  
  

  
  


