
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 19 december,  4e Adventszondag  
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 de beroepen predikant ds. Van Wolfswinkel voor te gaan. 
Om 15.30 uur hoopt ds. Van Doornik voor te gaan in een dienst van ”Lessons & Carols”. 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.  Van harte welkom. 
De avonddienst komt te vervallen 
Op vrijdag 24 december hoopt ds. F.A.J. Heikoop uit Harmelen voor te gaan. Deze dienst begint om 15.00uur.  Het 

gebruikelijke Kerstappèl is wegens Corona vervallen.   
In de ochtend (en enige) dienst op 1e Kerstdag, zaterdag 25 december hoopt ds. W. Markus uit Bergschenhoek de 

voorganger te zijn. Deze dienst begint om 10.00 uur. 
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. 3e Adventszondag. 
In de ochtenddienst preekte ds J. de Pater over Jesaja 40. Troost, troost Mijn volk. Je mag naar de Here gaan om troost te 

verwachten. Het volk Israël hoort deze boodschap als het in ballingschap is in Babel. Je getroost weten omdat je zonden 

vergeven zijn. De relatie is hersteld door Hem. Advent, God wil onze God zijn. HIJ komt, Hij wil komen. Bereid je voor 

op Zijn komst. De heerlijkheid van de Here zal geopenbaard worden. Verlang je daar als gemeente naar? HIJ komt als de 

goede Herder en draagt je in Zijn schoot.. HIJ ziet u, jou en mij. God wil én kan je verlossen. We mogen op Hem 

vertrouwen. Vers 31. Lopen en niet moe worden. Wachten is anders dan verwachten, namelijk weten dat HIJ komt. 

    
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.  
 

Voortgang beroepingswerk 
Op vrijdag 17 december is de kennismaking met ds. Gerrit van Wolfswinkel, zijn vrouw Liesbeth en de kerkenraad 

geweest. Op  zaterdag 18 december maakten de dominee en zijn vrouw in de Schans kennis met kleine groepjes 

gemeenteleden. En 's middags was er een wandeling door Maassluis, vergezeld door enkele gemeenteleden. De 

orgelcommissie heeft het gezin Van Wolfswinkel  uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het traditionele 'kerstconcert bij 

kaarslicht' in de Groote Kerk. 
Op zondag 19 december om 10.00 uur hoopt ds. Van Wolfswinkel voor te gaan in de dienst van Woord en gebed. Er zal 

helaas geen gelegenheid zijn om na de dienst gezamenlijk koffie te drinken. Wel zullen de dominee en zijn vrouw bij het 

uitgaan van de kerk bij het koorhek achter een tafel plaatsnemen ( gepaste afstand in verband met corona maatregelen)  

zodat u/jullie als gemeenteleden bij het verlaten van de kerk toch nog de gelegenheid hebben het gezin van Wolfswinkel 

Gods Zegen toe te wensen en eventueel een kaartje of iets dergelijks  te kunnen overhandigen. 
Ds  Gerrit van Wolfswinkel is, vanwege corona omstandigheden, een week uitstel gegeven om zijn besluit over het door 

onze wijkgemeente uitgebrachte beroep te beantwoorden. We bidden hem en zijn gezin Gods wijsheid toe over dit te 

nemen besluit. We vragen u/jullie als wijkgemeente de dominee en zijn gezin voor te dragen in uw/jullie gebeden. 
De kerkenraad. 
 

Bloemengroet. 
Afgelopen zondag, 12 december, werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar ds. J. van 

Belzen en naar het echtpaar Spruijt-Visser  
 

Giften 
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https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis


Voor het  Bartiméus Fonds werd € 50 ontvangen. Hartelijk dank 
Diaconiecollecten 
De diaconiecollecte is vandaag 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 Schans 
Onderstaand de ontvangsten voor de st. de Schans 
Donaties (november)                                     €   12,00 
Opbrengst Oud Papier (juli 2021)                 € 418,80 
Opbrengst Oud Papier (augustus 2021)        € 253,20 
     
Wijkkas-collecte. 
Vandaag, zondag 19 december, is de uitgangscollecte voor de Wijkkas.  Het is de laatste collecte voor de Wijkkas dit jaar 

en de Kerkenraad beveelt deze collecte weer van harte in uw belangstelling aan. Voor de mensen die vandaag niet in de 

kerk kunnen zijn en toch een bijdrage willen geven hierbij, wellicht ten overvloede, nog even het rekeningnummer van de 

Wijkkas: NL91 INGB 0001 8504 03 t.n.v. Wijkkas Wijkgemeente Grote Kerk. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw 

bijdrage! 
De Kerkenraad dankt iedereen die onze Wijk ook dit jaar weer heeft gesteund met een gift via de Wijkkas collecte, de 

Wijkkasbus of een gift rechtstreeks op onze bankrekening 

    
collecten 12 december      
Diaconie, Indonesië:  € 119,15 

Kerk:                          € 140,05 

diaconie, pl. onderst: € 111,50 
    
Komende diensten 
Vrijdag 24  december 
15.00 uur: ds. F.A.J. Heikoop uit Harmelen 
zaterdag 25 december, 1e Kerstdag 
10..00 uur: ds. W. Markus uit Bergschenhoek 
Kinderoppas:In de kerkdienst. bijbelverhaal: De wijzen uit het Oosten 
Zondag 26 december, 2e Kerstdag 
Kinderoppas: bijbelverhaal:  Simeon en Anna in de tempel 
10..00 uur:ds. H.J. Lam uit Werkendam 
 Vrijdag 31 december, oudejaarsdienst 
15.00 uur: ds. J. van Wijk uit Sliedrecht 

 


