
ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Groote Kerk. Predikant: ds. G. van Wolfswinkel, tel. 06-49880882
Afkondigingen voor zondag: scriba Edwin van Muijen,Kerkstraat2, 3144EB Maassluis, tel. 010-5924120
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 20 november
10.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel    19.00 uur: ds.  F.J. van Harten, Scheveningen
Bovenstaande diensten zijn te bekijken via deze link:  https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis

Bij de diensten
Komende zondagmorgen lezen we Jesaja 7:1-17. We luisteren naar een overbekende tekst (vers 14), die velen 
misschien vroeger nog uit hun hoofd geleerd hebben. 'Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal 
zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.' 
De dienst staat mede in het teken van voorbereiding avondmaal. Ben je er ook, woensdagavond, als we verder in 
gesprek gaan over het avondmaal?

Meeleven
We leven mee met Kees Pool (Dr. Albert Schweitzerdreef 283, 3146 AP) en zijn vrouw Anny. Op de dag van schrijven van
dit stukje ondergaat Kees een operatie. We hopen en bidden op een goede afloop van deze ingreep. Ook leven we mee 
met Anneke Verveen (Staverenhove 32, 3137 GN, Vlaardingen) en Henk. Tot nu toe kan de behandeling nog steeds 
voortgang vinden, ook hiervoor geldt dat we hopen en bidden dat de behandelingen doen waarvoor ze bedoeld zijn.
'Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 
ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt' (Jesaja 41:10).

Agenda 
28 nov 18.45 gebedskring
28 nov 19.45 catechisatie
30 nov 20.00 gemeenteavond 'Aan tafel'
2 dec 15.00 Lente in de kerk - René van Loon

Bloemen
Op zondag 20 november werden de bloemen als groet van ons allen gebracht naar Leo den Broeder en naar mevr. 
Vreugdenhil-van der Kleijn

Diaconiecollecten
De diaconiecollecte is bestemd voor hulp aan verslaafden in Mexico. Een project van P1027. Alcoholverslaving is 
volksvijand nummer één in Mexico: het heeft een negatieve impact op vele gezinnen. Veel kinderen lopen trauma’s op 
door verwaarlozing en mishandeling door hun ouders die alcoholverslaafd zijn. Daarnaast komen veel Mexicaanse 
jongeren in aanraking met drugs. De kerk zag de nood en heeft daarom Centro Shalom opgericht, het eerste christelijke 
opvangcentrum voor verslaafden in het zuiden van Mexico. De hulp die het centrum biedt is gebaseerd op bijbelse 
principes. Centro Shalom is een plek waar de liefde vertaald wordt in daden. Verslaafden krijgen een tweede kans. 
Centro Shalom is een plek van Hoop! 

Kersthuisje
Aanstaande 10 en 11 december is er weer een Kerstmarkt in Maassluis (12.00/13.00 - 18.00 uur). Dit jaar zal ook de 
werkgroep 'Kerk naar buiten' daar aanwezig zijn in een kersthuisje. Een mooie kans om letterlijk en figuurlijk naar buiten 
te treden als kerk en het gesprek aan te gaan over Kerst. We hebben na overleg ervoor gekozen om op zaterdag én 
zondag aanwezig te zijn, het doel is immers het delen van het goede nieuws, in navolging van God Die met mensen wil 
zijn.
Om dit te laten slagen hebben we gebed nodig, daarom de vraag of jij/u dit wil meenemen in je persoonlijke gebed. 
Daarnaast is er ook hulp van vrijwilligers nodig. Wil je een aantal uur bij het kersthuisje staan, helpen met de opbouw, 
zorgen voor de catering, een cake bakken of hoe dan ook, neem contact op met Erik van der Laan, 06-12529113 
of laan3@caiway.nl.
Leuk als u of jij langskomt tijdens de kerstmarkt. Heb je hier verder vragen over, neem dan contact op met diaken Jeroen 
Tieleman of ds. Gerrit van Wolfswinkel.

Advent
December is vanouds een volle, drukke maand, dit jaar voor sommigen nog meer gevuld door het WK. Het is ook de tijd 
van advent, een tijd van uitzien en inkeer. Het mooie van onze tijd is dat er allerlei mogelijkheden zijn om dat thuis vorm 
te geven, alleen of in het gezin. Er zijn adventskalenders, adventsboekjes enz. Heb je een goede tip? Deel die dan in de 
app. Komende zondagmorgen wordt bij de uitgang een Adventskalender 'Aan tafel' uitgedeeld, deze kan ons helpen in de
adventstijd én past mooi in het thema van dit jaar. 
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Beste gemeenteleden,
Namens de werkgroep gemeenteopbouw nodigen we u en jullie uit om op 30 november met ons en met elkaar na te 
denken over het Avondmaal.
Dit idee sluit mooi aan bij het jaarthema: “Aan Tafel”
Tijdens deze ontmoeting zingen we wat liederen met elkaar en gaan we in gesprek over verschillende vragen die het 
avondmaal bij ons oproept.
Hoe beleeft u en degene die naast u aan tafel zit het Avondmaal,  zitten daar misschien ook moeilijke momenten tussen?
Ds. Gerrit van Wolfswinkel zal een meditatief moment voor zijn rekening nemen en naar aanleiding daarvan ons nog wat 
gespreksvragen aanreiken.
Om elkaar op dit vlak wat beter te leren kennen en misschien wel van elkaar te leren leek ons dit een mooi initiatief.
Er wordt naar u uitgekeken op woensdagavond 30 november in gebouw de Schans, Kerkstraat 2 Maassluis
Inloop 19:45 uur met koffie thee en heerlijke koekjes van Laura.
Starttijd 20 uur
Verwachte eindtijd 21.30 uur 
Na afloop is er nog een drankje en om 22 uur sluiten we de deur.
Mocht het vervoer voor u een probleem zijn of een reden om niet te komen dan lossen we dat op.
Laat dat even weten bij Liesbeth 0657690620   of Nelleke 0624632796
We hopen op een grote opkomst.

Oproep voor wit/ecru servies...
Beste gemeenteleden, Op het moment gaan we de drukke decembermaand in... Maar in januari komt er weer een 
nieuwe avond voor de gemeente aan! Het is een creatieve avond, en een tipje van de sluier wat we deze avond gaan 
doen, wordt opgelicht bij een vraag aan jullie. Wij hebben namelijk wit/ecru servies nodig, het liefst kopjes, schotels en 
borden. Wie wat over heeft mag  het afgeven bij fam. van Wolfswinkel aan het Kastanjedal 12 of geven aan Laura Klein. 
Alvast bedankt en vriendelijk groet, 
Laura en Hannah

KERSTCONCERT URKER MANNENKOOR
HALLELUJAH
Zaterdag 10 december 2022 geeft het Urker Mannenkoor
Hallelujah een kerstconcert bij kaarslicht in de Groote of
Nieuwe Kerk te Maassluis. Het concert begint om 19.30
uur en de kerk is vanaf 19.00 uur open. Verdere
medewerking door Mark Brandwijk, die het beroemde
Garrelsorgel zal bespelen. De muzikale leiding heeft Bert
Moll. 
Dit jaar bestaat het mannenkoor 125 jaar en sinds 2003 is
Bert Moll de dirigent.
Op het programma staan bekende en minder bekende
kerstliederen en er is ook een paar keer samenzang. Mark
Brandwijk zal ook een orgelsolo ten gehore brengen.
De toegangsprijs is € 10 en kaarten kunt u bestellen via 
evenementengrootekerk@gmail.com

Collecten 20 november 
Diaconie, P1027 Zimbabwe: € 150,70          
Kerk:                                     € 195,35           
Kerk, wijkkas:                        € 201,45          

Diensten Zondag 4 december
10.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel, Heilig Avondmaal
19.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel
Kinderoppas: Een huis voor de Heere (2) 1 Koningen 5-9; 2Kon.18-20
Baby-Peuter oppas:  Willy Bart                             Bijbelklas: Nel Vogel   
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Orde van dienst voor zondagmorgen
Voorganger is ds. Gerrit van Wolfswinkel. Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. 
Organist is Simon Harinck.
Gezang 105 vers 1
Psalm 89 vers 1
Psalm 85 vers 3                                                  Oude Berijming
kinderlied: ‘Want een Kind is ons geboren’          Onder begeleiding van de piano              
Psalm 46 vers 1 en 4
Gezang 113 vers 1 en 3
Gezang 106 vers 1 en 2
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Jesaja 7:1-17

                                        kinderlied: ‘Want een Kind is ons geboren’                                  

  

  

Orde van dienst voor zondagavond 27 november.
Voorganger is ds. van Harten uit Scheveningen. Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel 
Weerklank. Organist is Cor Maat.
Gezang 111 vers 1, 3 en 5
Psalm 146 vers 1 en 3
Psalm 25 vers 2
Psalm 130 vers 3 en 4                   Oude Berijming
Gezang 104 vers 1, 3 en 4              NB Op de melodie van ‘Hoe zal ik U ontvangen’.
Gezang 468
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Lukas 1 vers 39-56
                             


