
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 23 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 
10.00 uur: ds. F.J. van Harten uit Scheveningen 
19.00 uur: ds. A. Gooijer uit Berkel en Rodenrijs
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:
In de ochtenddienst preekte onze oud-wijkpredikant ds. JF Tanghe over Genesis 8 en Johannes 1. Johannes zag de Geest 
neerdalen uit de hemel, en die bleef op Jezus rusten. Kan die Geest nog een landingsplaats vinden in uw/jouw/mijn leven?
Nodig die Geest uit om in je hart te komen.
In de avonddienst preekte nog een oud-wijkpredikant, namelijk ds. P Vermaat over Johannes 1 en Matteüs 11. Is je ziel 
gered? Kom tot Mij zegt Jezus. Laat je overzetten van een leven zonder Mij naar een leven met Mij.

Onze zieken:
Ad Labee heeft de uitslagen van de dokter en die zijn naar omstandigheden gunstig. Hij en Nel zijn de Heere dankbaar dat
het zo goed is afgelopen.
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
Ds. J.v. Belzen ontving  € 50 te verdelen in € 20 voor de kerk, € 20 voor de wijkkas en € 10 voor de diaconie en € 25      
voor het orgelfonds. Cor Grinwis ontving € 10 t.v.b. van fam S.  Roel Touw ontving € 10  van mevr S. voor de bloemen.
Hartelijk dank.

Diaconiecollecten
De eerste diaconiecollecte is vandaag bestemd voor de Algemene Middelen. De tweede is bestemd voor de HGJB. De 
diaconie zal de HGJB dit jaar steunen in het werk wat zij doen voor jongeren, en voor het Diaconaal project in 
Mozambique. De Avondmaalscollecte is dit jaar eveneens voor dit doel bestemd. Hierbij de website van dit project voor 
meer informatie, www.diaconaalproject.nl . Van harte aanbevolen.

Kerkbezoek weer mogelijk.
We zijn blij dat de PKN adviseert om met ingang van komende zondag weer gemeenteleden toegang te verlenen tot de 
Erediensten. We hebben daar allemaal erg naar uitgezien. U en jij bent weer van harte welkom! Uiteraard met de bij u 
bekende beperkingen:

- Houdt 1,5 m afstand;
- Mondkapje bij verplaatsing, op de zitplaats mag het af;
- Ingetogen zingen;
- Bij covid-gerelateerde klachten blijft u thuis (omwille van uw kwetsbare broeders en zusters)

De overheid heeft de maximale groepsgrootte helaas nog beperkt tot 50 personen (exclusief personeel) per bijeenkomst 
dus aanmelding is helaas weer noodzakelijk. Wij hopen dat er na de volgende persconferentie (25 januari) maatwerk 
mogelijk is, toegespitst op de grootte van het gebouw. Met in achtneming van de 1,5 m. en een maximum van 20% van 
het aantal zitplaatsen zouden we dan 180 personen toegang kunnen geven en is aanmelding niet langer noodzakelijk.
Aanmelden kan bij Erik van der Laan, liefst per mail: scribagk@pknmaassluis.nl of telefoonnummer 010-5913890 
(indien mogelijk tussen 18:00 en 21:00 uur). Let er bij het mailadres op dat er staat: @pknmaassluis.nl omdat 
achtervoegsel @gmail.com niet meer aan komt.
Tot slot: Bent u vergeten aan te melden of hebt u geen bericht ontvangen? Wees welkom! We houden altijd ‘een stoel voor
Elia’ (Joods gezegde) vrij, een opengebleven zitplaats voor wie we verwachten, soms zonder het te weten.
De Kerkenraad
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Talenten gezocht!
Omdat de pastorie tot afgelopen maandag verhuurd was konden ds. Gerrit en Liesbeth van Wolfswinkel pas afgelopen 
dinsdag door een lege pastorie lopen. Omdat zij 3 kinderen hebben moet op de zolder een vierde slaapkamer worden 
gecreëerd door met een scheidingswand de slaapkamer af te scheiden van de wasmachine en droger. De garage wordt 
verbouwd naar studeer-/ ontvangstkamer waarbij de kanteldeur wordt vervangen door een glazen pui. In het achterste deel
komt wat extra bergruimte. Omdat de garagefunctie vervalt moet in de achtertuin een fietsenschuurtje worden gebouwd. 
Deze werkzaamheden worden door het CvK gefinancierd en namens het CvK door Jaap Lock gecoördineerd. Daarnaast 
blijft er genoeg te doen! Na vertrek van ds. Tanghé hebben diverse tijdelijke huurders de pastorie bewoond en daar is de 
stoffering niet beter van geworden. Oude vloerbedekking moet verwijderd, behang afgestoken, laminaat gelegd en hier en
daar een lik verf. Ook de tuin heeft wat onderhoud nodig. Deze werkzaamheden worden – in nauw overleg met fam. Van 
Wolfswinkel – gecoördineerd door Henk Terlouw. Om kosten te besparen zouden we graag in contact komen met 
gemeenteleden die hun talenten in willen zetten. Want we hebben slopers nodig (vloerbedekking) en bouwers (laminaat) 
en nog heel veel andere talenten. Wie zijn handen uit de mouwen wil steken verzoeken we contact op te nemen met Henk 
Terlouw, hterlouw@yahoo.com of telefonisch 06 8167 1971.

De Schans
Onderstaand de ontvangsten voor de st. De Schans
Donaties (december)                         €  12,00
Giften  (december)                            €  50,00
Opbrengst Oud Papier (september)  € 303,00

                                                      Collecten
                09-01-´02                                                          16-01-´02
Diaconie, Elim                € 40,75                        Diac. Dorpskerken  € 11,85
Kerk                                € 41,30                        Kerk                        € 49,35
Diaconie, alg. middelen  € 20,45                        Kerk, uitgang          € 10,75

Diensten 30 januari 
10.00: ds.  J. van Belzen uit Maassluis
19.00: ds. C. Cluistra uit Capelle ad Ijssel

Orde van dienst voor zondagmorgen 23 januari 
Voorganger is ds. van Harten uit Scheveningen. Organist is Jaap Kroonenburg.
De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld.
Gezang 419
Psalm 111 vers 1 en 2
Gezang 277 vers 2 en 5
Psalm 139 vers 1 en 2
Psalm 97 vers 5 en 6                      Oude Berijming
Gezang 515 vers 3
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezingen: Romeinen 5 vers 1-11 en 1Korinthe 13 vers 13
 

Orde van dienst voor zondagavond 23 januari 
Voorganger is ds.A. Gooijer uit Berkel en Rodenrijs. Organist is Jaap Kroonenburg.
De liederen zijn uit de bundel Weerklank, tenzij anders vermeld.
Psalm 87 vers 1 en 2
Gezang 232 vers 1, 2 en 5
Psalm 91 vers 7 en 8
Gezang 447 vers 1, 2 en 3
Psalm 122 vers 1                             Oude Berijming
Gezang 219 vers 1, 2 en 3
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing: Hebreeën 12 vers 14-16 en vers 18-24
 
 


