
ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Groote Kerk. Predikant: Vacant.
Afkondigingen voor  zondag: Erik van der Laan:  Maassluis, tel. 06-12529113 of 010-5913890  of  
scribaGK@pknmaassluis.nl 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, Maassluis, telefoon 5923417, email p.bouterse@caiway.nl
Jeugdzaken: jeugdGKMaassluis@gmail.com
Zondag 9 januari 
Hartelijk welkom bij de diensten. 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 (alleen online)
10.00 uur: ds. L. den Breejen uit Delft
19.00 uur:  ds. P.L. de Jong uit Rotterdam
De kerkenraad van wijkgemeente Groote Kerk wenst u gezegende diensten.
De diensten worden live via YouTube uitgezonden op: https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis

VoorWoord.
Jesaja 54: 7-10. God maakt een nieuw begin. HIJ belooft: 'Al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn 
goedertierenheid zal van u niet wijken'. Heeft u/ heb jij erover nagedacht wat u/jij in 2022 opnieuw wil(t) beginnen? Laat 
dan God met u/jou meegaan in al uw/jouw nieuwe plannen en voornemens.

Onze zieken:
Gerard Boelaars is  thuisgekomen en dankbaar dat alles zo goed is verlopen.
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. 

Overleden
Op 7 januari 2022 is overleden in de leeftijd 81 jaar Gerrit van der Vlist. Voor zijn vrouw Ineke is dit de derde echtgenoot die ze
verliest, we wensen haar Gods nabijheid toe in deze komende tijd. De begrafenis is op donderdag 13 januari 2022 om 15.00 uur
op de Nieuwe Begraafplaats te Maasluis. Aansluitend is aldaar gelegenheid tot condoleance. Voorafgaande aan de begrafenis is 
er een dienst van Woord en gebed in de Groote Kerk te Maassluis. Aanvang 13.30 uur.

Kerkbusje
Roel Touw leegde het kerkbusje bij de Fam. S. met het mooie bedrag van € 235,- voor het tekort van de kerk. Hartelijk 
dank.

Wijkkas.
De wijkkasbus werdgeleegd en bevatte € 44,50

Diaconiecollecten
De eerste diaconiecollecte is voor Stichting Elim. De tweede is voor de Algemene Middelen. Stichting Elim is een 
kleinschalig initiatief uit Maassluis en ondersteunt een belangrijk project voor kansarme kinderen in Anjungan, West-
Kalimantan, Indonesië. Doordat wij persoonlijk contact hebben en direct gericht werken komt iedere euro ten goede aan 
de kinderen. De meestal al tienerkinderen worden liefdevol opgevangen en krijgen goede verzorging, kleding en 
onderwijs. In de tropen verteren de stoffen door vocht en warmte. Daarom is een bijdrage voor de aanschaf van matrassen
en beddengoed bijzonder welkom. Wij zijn dankbaar en blij voor elke gift die er door de collecte binnenkomt in deze zo 
moeilijke tijd. Ook heel fijn als u donateur wil worden, zodat wij verzekerd zijn om aan de bijdragen te kunnen voldoen. 
Zie onze website: www.stichting-elim.nl
Stichting Elim NL29 INGB 0005 5006 59

Mededelingen kerkenraad
Per 1 januari is Henk van der Heijden gestopt met het scribaat. We bedanken Henk hartelijk voor het vele verrichte werk 
voor onze wijkgemeente en wensen Henk en Bep alle goeds toe. Het scribaat zal worden overgenomen door Erik van der 
Laan, het mailadres blijft gelijk: scribagkmaassluis@gmail.com. Het telefoonnummer van Erik staat bovenin deze 
Zondagsbrief. De bevestiging van dominee Gerrit van Wolfswinkel zal Deo Volente april plaatsvinden. Een aantal 
kerkenraadsleden zijn aftredend dit jaar en u zult binnenkort worden verzocht namen in te dienen voor  nieuwe 
ambtsdragers. De zesjaarlijkse verkiezing zal dit jaar plaats moeten vinden. We leggen dit alles in Gods handen. In deze 
coronatijd hebben veel mensen het moeilijk. Wilt u naar elkaar omzien? We wensen u/jullie Gods zegen voor nieuwe jaar 
toe. De kerkenraad.
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Dank 
Ik ben heel veel dank verschuldigd aan onze goede God voor de voorspoedige operatie en snelle thuiskomst.
Verder wil ik allen bedanken voor de telefoontjes en vele kaarten die ik mocht ontvangen.  Het heeft mij heel veel goed 
gedaan.
Hartelijke groeten
Gerard Boelaars

De woensdagochtendbijbelkring op 12 januari as komt vanwege de coronamaatregelen te vervallen

Orgelpijpen.
Allereerst wil ik u namens alle leden van de orgelcommissie een gezegend en gezond 2022 toewensen.
December, met weer onlinediensten, heeft toch een mooi resultaat voor de orgelpijpen.
Het Kerstconcert bij kaarslicht, dat wij op de nipper met publiek hebben uitgevoerd, bracht € 63,14 in de orgelpijpen. De 
kerkdiensten nog € 8. Via Nel van Baalen kwam er een gift van NN binnen van € 20. Heel hartelijk dank voor alle giften!
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.
een hartelijke groet,  Jaap Kroonenburg.

 
  --------------------------------------------------------------  collecten ----------------------------------------------------------------
         24/12                              25/12                                     26/12                           31/12                                02/01    
 Diaconie,                             Diaconie,                            Diaconie,                        Diaconie,                       Diaconie,  
 Griekenland 13,58              Griekenland 13,58              st. BOOM 13,58             plaats.ond. 8,50             Jemen  16,75  
 Kerk:            20,42              Kerk:            20,42             Kerk:         20,42             Kerk:       11,00              Kerk:  33,75        
 Kerk:            16,25              Kerk:            16,25             Kerk:         16,25             Diaconie: 13,00             Kerk:   11,25        
                                                                                                                                Z-Sumatra 
Diensten 16 januari 
10.00 uur: ds. J.F. Tanghé uit Sellingen 
19.00 uur: ds. P. Vermaat uit Veenendaal

=====================================================================================

Orde van dienst voor zondagmorgen 9 januari 
Voorganger is ds. L. den Breejen uit Delft. Organist is Jaap Kroonenburg.
De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld.
Psalm 72 vers 1 en 2                      Oude Berijming
Psalm 100 vers 2 en 4
Psalm 67 vers 2
Gezang 43 vers 3 en 4
Gezang 54 vers 1, 3 en 7
Gezang 439 vers 1 en 3
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezingen: Titus 3 vers 4-8 en Lukas 3 vers 15-22

Orde van dienst voor zondagavond 9 januari 
Voorganger is ds. P.L. de Jong uit Rotterdam. Organist is Jaap Kroonenburg.
De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld.
Psalm 89 vers 1.                             Oude Berijming
Psalm 89 vers 7.                             Oude Berijming
Gezang 455 vers 1, 2 en 4
Gezang 458 vers 1, 2, 3, 4 en 7
Psalm 63 vers 2
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Mattheus 5 vers 13-16 en vers 43-48

NB
Er wordt 1 lied minder gezongen dan gebruikelijk het geval is.


