
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 24 t/m zondag 26 december 
Hartelijk welkom bij de diensten rond Kerstmis. We zingen uit de bundel “Weerklank” en uit de oude berijming. Wij 
hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.
   
Online diensten
Tot nadere berichtgeving vanuit de PKN zullen alle kerkdiensten uitsluitend digitaal te volgen zijn. Natuurlijk missen we 
allemaal het samenzijn tijdens de kerkdiensten rond de kerstdagen, de koorzang bij kaarslicht. We zijn dankbaar dat we de
kerkradio hebben en de YouTube uitzendingen zodat we thuis toch de Woordverkondiging, de gebeden en de gezongen 
liederen kunnen volgen. Velen zullen door het gemis van de kerkgang de eenzaamheid meer ervaren dan anders. Laten we
omzien naar elkaar, een kaartje of een telefoontje doet veel goeds. We wensen u/jullie allen Gezegende Kerstdagen en 
Gods nabijheid voor het nieuwe jaar.

Vrijdag 24 december
15.00: ds. F.A.J. Heikoop uit Harmelen
zaterdag 25 december, 1e Kerstdag
10.00: ds. W. Markus uit Bergschenhoek
Zondag 26 december, 2e Kerstdag
10..00: ds. H.J. Lam uit Werkendam   (de 2e dienst vervalt)
De kerkenraad van wijkgemeente Groote Kerk wenst u gezegende diensten.
De diensten worden live via YouTube uitgezonden op: https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis

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. 

Giften.
Ouderling Jan Pool ontving van mevrouw B. € 10 voor de kerk. Hartelijk dank.

Bloemengroet.
Afgelopen zondag, 19 december, werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar het echtpaar 
Zomer-Ommering

Diaconiecollecten
In de middagdienst van 24 december en op eerste Kerstdag 25 december zijn de diaconiecollecten bestemd voor kinderen 
in de knel in Griekenland. Gammele tenten, extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon 
drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden 
kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met voedsel, 
kleding, zorg en onderwijs. Geef aan de kerstcollecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk
in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’, of doneer online. Hartelijk dank!
Tweede Kerstdag, zondag 26 december, is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting Boom Maassluis. Zij hebben als 
doel om mensen met (dreigende) geldzorgen de helpende hand te bieden. Niet door geld te geven maar door te helpen je 
geldzaken weer op orde te krijgen. Onze vrijwilligers, die we Maatjes of SchuldHulpMaatjes noemen, helpen gratis bij 
het voorkomen of verminderen van geldzorgen. Voor de training van de vrijwilligers en bijkomende organisatiekosten is 
geld nodig. Met uw steun kunnen we nog meer hulpbehoevende Maassluizers uit de schulden halen of houden.
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Kerstgroeten uit Sellingen.
Ook dit jaar mochten wij weer een heel aantal Kerstkaarten uit Maassluis ontvangen. Heel fijn om te merken dat u ons 
nog niet vergeten bent. We hopen met u als gemeente dat ds.G. van Wolfswinkel uit Everdingen het beroep zal aannemen.
Inmiddels is de gemeente al weer twee en een half jaar vacant en zijn Lenie en ik dezelfde tijd met pensioen. De Corona 
pandemie bezorgt nog steeds in heel de wereld veel leed en verdriet. Tot nog toe zijn wij niet ziek geweest maar in de 
gezinnen van onze kinderen en familie zijn er wel ziek geworden. Gelukkig is er nog niemand aan overleden. Het laatste 
half jaar hebben wij ook grote zorgen gehad, zoals er wellicht ook onder u zijn, die daar mee te maken hadden of hebben. 
17 november is Lenie’ s lieve moeder overleden in vertrouwen op haar Heer en Heiland. Ze mocht 94 jaar worden en we 
zijn blij en dankbaar dat we haar zolang in ons midden hebben gehad. In de laatste twee en half jaar zijn drie van onze 
ouders overleden.  Lenie’s jongere zus heeft een gevaarlijke hersentumor en haar situatie is zeer ernstig. Verdriet is er ook
omdat het huwelijk van onze jongste dochter na twaalf jaar is stuk gelopen. Maar er is ook licht en uitzicht in deze zware 
en donkere tijd. We mogen Kerst vieren: de komst van Jezus Christus, Licht van de wereld. En we mogen ook uitzien naar
Zijn tweede komst. Bij Hem kunnen we schuilen in alle omstandigheden van het leven. We wensen u en jullie gezegende 
Kerstdagen en heil en zegen in 2022. Misschien kunnen we elkaar 16 januari ontmoeten en mocht de lockdown nog van 
kracht zijn, dan maar online.
Een hartelijke groet aan u en jullie allemaal,
Joan en Lenie Tanghé
Veentuinen 55
9551 EB Sellingen.
    
collecten 19 december     
Morgendienst                                                              Lessons & Carrols                                    
Diaconie, pl. Ondersteuning:   99,90                            Diaconie, Syrië: 102,70                            
Kerk:                                      125,25                            Kerk, onkosten: 116,15                             
Kerk, wijkkas:                       184,70                                                
  
Komende diensten
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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orde van dienst voor  vrijdag 24 december, aanvang 15.00 uur. 
Voorganger is ds. Heikoop uit Harmelen. Organist is Jaap Kroonenburg.
Alle liederen worden gezongen uit de bundel Weerklank 
Gezang 129                                        Komt allen tezamen
Gezang 124                                        Hoor de engelen zingen de eer
Gezang 125                                        Ik mag hier aan uw kribbe staan
Psalm 118 vers 9 en 10
Gezang 133                                        Stille Nacht, heilige nacht
Gezang 131                                        Komt verwondert u hier mensen
Psalm 86 vers 7
Gezang 118                                        Ere zij God
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Lukas 2 vers 1-7

Orde van dienst voor zaterdagmorgen 25 december (1e Kerstdag). 
Voorganger is ds. Markus uit Bergschenhoek. Organist is Jaap Kroonenburg.
De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld.
 Gezang 119                                    
Gezang 127 vers 2, 3 en 4        
Psalm 130 vers 3 en 4                   Oude Berijming
Gezang 116 vers 1, 2 en 3        
Psalm 149 vers 3 en 5                
Gezang 125                                    
Gezang 118                                    
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Mattheüs 1 vers 18-25



Orde van dienst voor zondagmorgen 26 december (2e Kerstdag). 
Voorganger is ds. H.J. Lam uit Werkendam. Organist is Simon Harinck.
De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld.
Psalm 105 vers 1                              
Psalm 105 vers 2 en 3                    
Gezang 427 vers 1                           
Psalm 89 vers 9 en 16                    Oude Berijming
Gezang 48 vers 4                             
Gezang 121 vers 2 en 4                 
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen Jesaja 52 vers 13-53 en Filippenzen 2 vers 1-11
 
 


