
ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Groote Kerk. Predikant: Vacant.
Afkondigingen voor  zondag: scriba Erik van der Laan: Frans van Mierisplein 19,  3141 GC, Maassluis, tel. 06-12529113 
of 010-5913890  email:  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 16 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. J.F. Tanghé uit Sellingen 
19.00 uur: ds. P. Vermaat uit Veenendaal
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:
Ds P.L. de Jong preekte in de avonddienst over Matteüs 4:18-20 en 5:13-16 + 43-48. De discipelen zijn in Matteüs 4 nog
"kersvers". De schare bestaat uit heel gewone mensen. Jezus zegt juist tegen hen: "U bent het zout van de aarde (vers 13), 
u bent het licht van de wereld (vers14). Als mens vind je het moeilijk om "licht" te laten schijnen. Licht lokt, dat is leven, 
God is het Licht. In het goede zit iets extra's, maar wie brengt dat op? Ben ik dan wel goed genoeg? Jezus zegt tegen ons 
allemaal. Niet dat je moet, nee, jullie zijn het al. Jezus is het Licht, van kribbe tot kruis. Ga dicht bij Hem staan, in Zijn 
licht. Het Licht is niet van onszelf maar van Hem. Dat mensen merken dat we het licht van Christus volgen. Jezus 
bemoedigt ons juist met die woorden. Geloof MIJN Woord. Ik wandel in het licht met Jezus.
 
Onze zieken:
Ad Labee heeft een ooginfarct gehad en de uitslag van de daarop volgende onderzoeken krijgt hij eind volgende week. 
We wensen hem en zijn vrouw sterkte toe. 
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. 

Giften
Ouderling Arjen van Klink ontving € 50 voor de wijkkas van mevr. A. Hartelijk dank.

Kerkbusje
Roel Touw leegde het kerkbusje bij mevr. J.V. v.d. M. met daarin het mooie bedrag van € 160 te verdelen in 
€20 voor de bloemen, €25 voor het orgel, €55 voor de Kerk(2022) en €60 voor de Wijkkas Groote Kerk.
Hartelijk dank.

Diaconiecollecten
De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor Kerk in Actie ter ondersteuning van dorpskerken. Teruglopende 
ledenaantallen, minder financiële middelen en het moeten sluiten van de kerkdeuren maken het moeilijk om kerk van en 
voor het dorp te zijn. Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als 
geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken
bij het uitwisselen van ervaringen en organiseert regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken. Van harte 
aanbevolen.

Bloemendienst Groote Kerk
De medewerkers van de bloemendienst hebben het vierde kwartaal wekelijks weer 2 boeketten als bloemengroet bezorgd 
bij  gemeenteleden van de Groote Kerk.                                                          
In  de bloemenpot bij de uitgang is het  mooie bedrag van € 124,00 gedoneerd. 
Een aantal giften is nog niet eerder verantwoord in de zondagsbrief: 28-11 €15,00 fam. vd W ; 5-12 €9,00  mw. M; 12-12 
€10,00  fam v B  ; 19 -12 €20,00 naar aanleiding van de kerstgroet via mw. N.den B.  
Hartelijk dank voor alle donaties!!    
Vriendelijke groet. Miep Terlouw.                                                                              
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Uitslagen Matthijs. 
De onderzoeken bij Matthijs van enkele weken geleden hebben uitgewezen dat zijn nierfunctie niet veel achteruit is 
gegaan. Vanwege zijn groei was verslechtering wel de verwachting. Niettemin blijft de kwaliteit van zijn nieren en blaas 
een grote zorg en blijft hij onder regelmatige controle.
Wij zijn dankbaar voor deze uitslagen én voor het meeleven van de gemeente.
Familie Hoogwerf.

Digitaal geven met de collecte-app
Iedereen die de kerk-app van PKN Maassluis (gratis te downloaden in de app-store) heeft geïnstalleerd kan nu elke 
zondag nog gemakkelijker aan de collecte geven. Het werkt eigenlijk hetzelfde als met collectemunten. Vroeger kocht u 
collectemunten voor 30 Euro per zakje, nu koopt u collectebudget voor een zelf te bepalen bedrag. Het geld staat direct 
op rekening van de kerk maar u moet nog wel aangeven aan welke doelen u het collectegeld wilt besteden. Het 
collectebudget hoeft niet in één keer helemaal op: Van het budget wat over blijft kunt u in de zondagen erna per collecte 
een bedrag bestemmen. Hoe werkt de app? Na het openen van de app tikt u onderaan in het midden op het icoontje 
‘geven’. De eerste keer staat het budget op nul Euro en moet u opwaarderen. Daarna kunt u direct geven aan de collectes 
die u wenst: per wijkgemeente en per collectedoel, in stapjes van 0,50. LET OP! De allereerste keer staat bij elke 
wijkgemeente elke collecte standaard op 2,50 Euro ingesteld, in totaal 9 collectes voor 22,50 Euro en misschien is dat niet
uw bedoeling. U kunt eenvoudig de collectes voor de andere wijkgemeenten op nul zetten en desgewenst de collecte voor 
uw eigen wijkgemeente aanpassen. Elke volgende keer zal de app het bedrag voorstellen wat u de vorige keer hebt 
ingesteld. Het ingestelde bedrag kunt u elke zondag eenvoudig wijzigen voordat u geeft. U kunt geen saldotekort krijgen 
(rood staan) omdat u meer geeft dan uw collectebudget toestaat. Toch geeft de app soms een ‘saldotekort’ aan, 
bijvoorbeeld als u nog 6 Euro collectebudget hebt en 10 Euro wilt doneren. Dan geeft de app ‘saldotekort € 4,-‘ aan om 
aan te geven dat u op dat  moment geen 10 Euro kunt doneren. U kunt in dit voorbeeld dan uw collectebudget 
opwaarderen (met minimaal 4 Euro) of uw voorgenomen gift terug brengen tot 6 Euro.  Omdat er per opwaardering € 
0,35 aan bankkosten verloren gaat raden we u aan om op te waarderen met minimaal een bedrag wat u voorheen ook aan 
collectemunten besteedde. De collectemunten blijven overigens gewoon naast de app bestaan. 

Ook dit jaar bidt en gelooft Maassluis samen. Welkom bij de week van gebed 2022!
Het jaarthema is: Licht in het duister.
 Fysiek én Online!
Wij hopen dat zowel de startviering als de doordeweekse vieringen fysiek bezocht kunnen worden, maar er zal hoe dan 
ook de gelegenheid zijn om online deel te nemen. Houd de website www.pknmaassluis.nl/weekvangebed  in de gaten 
voor de meest actuele informatie.
a.s donderdag 20 januari zal er vanuit de Groote Kerk een gebedsviering te volgen zijn.
Deze wordt voorbereid door Erik en Nelleke.
Of dit een fysieke of online bijeenkomst wordt kunt u volgen op bovengenoemde website.
We houden rekening met de landelijke coronaregels en kijken naar de mogelijkheden.
 
In memoriam  Gerrit van der Vlist                    13 januari 1941  -  7 januari 2022
Er was best wel wat aan de hand met zijn gezondheid de laatste jaren, maar dat de opname daar, ook zijn einde inluidde, 
is hem overvallen. Hij moest nog zijn nieuwe auto ophalen, was zijn gedachte. En zo wikt een mens, maar beschikte God 
anders. Dat durven we wel te zeggen met de belijdenis: dat onze tijden in Gods hand zijn. Of we nu in de showroom 
lopen, in het ziekenhuis liggen, of wat ook de inkleuring van onze dagen is? - gelukkig kleurt onze God onze tijden, en 
vallen we niet uit de tijd in het niets, maar in zijn ontferming. Het is genade pelgrim te mogen zijn. Ik kende hem sinds de
ziekte van zijn geliefde eerste vrouw, die hem in 2013 ontviel. Hij vond de weg naar het huis van de christelijke gemeente
en zo ontmoette hij toch nog Ineke, met wie hij in 2020 trouwde. Hij verhaalde graag de invulling van zijn 'nieuwe leven'.
Je moest hem onderbreken om weer aan het woord te komen, maar daar was zijn doofheid debet aan. Hij was 
onderhoudend. We hadden een goede band, waar altijd plek en tijd was om te delen wat er echt toe doet. Een woord van 
de hemel en een woord voor de hemel. Ik herinner me nog hun knielmoment in de Groote Kerk, na de preek over de 
zegen. Drie Namen kent God omdat Hij mededeelzaam is en uit is op gemeenschap, die in zijn Naam verborgen zit. "Niet 
ik maar wij" was het thema. En zo straalt de Naam uit over ons leven en ons huwelijk. En nu is tijd geworden tot 
eeuwigheid. Eigenlijk iets om verwonderd over te zijn.
Wij wensen Ineke sterkte toe. Haar geschiedenis heeft haar gemaakt tot een sterke vrouw. We zullen er niet over 
uitweiden, velen kennen haar omstandigheden. En wat gemeente-zijn betekent staat hierboven uitgeschreven. Haar plek is
onze nabijheid.
De begrafenis heeft plaatsgevonden op 13 januari 2022 op de Algemene begraafplaats aan de HoogeZeedijk te Maassluis,
na een dienst van Woord en gebed in de Groote Kerk.                                    
ds. J. van Belzen
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Ledenboek
Er zijn veel wijzigingen doorgegeven, zoals ander adres, ander of tweede telefoonnummer, nieuw e-mailadres. Maar ook 
nieuwe foto's, waarvoor dank. In de update komen ongeveer 50 pagina's, waarvan ook een tiental nieuwe families. 
Wanneer u nog aanvullingen of wijzigingen hebt, graag doorgeven via ledenboekgrotekerk@gmail.com.  Eind deze 
maand wordt de update gedrukt. U kunt natuurlijk ook een compleet nieuw ledenboek bestellen, ongeveer 110 pagina's. 
De kosten hiervan zijn ongeveer €10, inclusief het mapje.  
Wim Vogel, beheerder ledenboek Groote Kerk. 

Diensten 23 januari 
10.00 uur: ds. F.J. van Harten uit Scheveningen 
19.00 uur: ds. A. Gooijer uit Berkel en Rodenrijs

Orde van dienst voor zondagmorgen 16 januari 
Voorganger is ds. J.F. Tanghé uit Sellingen. Organist is Jaap Kroonenburg.
De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld.
Psalm 84 vers 1 en 6                      Oude Berijming
Gezang 173 vers 1 en 4
Psalm 51 vers 5
Gezang 199 vers 1, 2 en 4
Gezang 201 vers 1, 2, 4 en 6
Gezang 171 vers 1 en 2
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezingen: Genesis 8 vers 1-12 en Johannes 1 vers 19-34

Orde van dienst voor zondagavond 16 januari 
Voorganger is ds. P. Vermaat uit Veenendaal. Organist is Jaap Kroonenburg.
De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld.
Gezang 238 vers 1
Psalm 25 vers 2
Psalm 25 vers 7
Psalm 84 vers 1                                Oude Berijming
Psalm 84 vers 5
Gezang 215 vers 1 en 6
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezingen: Johannes 1 vers 19-29, 35 en 36; Mattheüs 11 vers 7-15
 


