
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
 De diensten zijn te bekijken via deze link:       https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis
Zondag 1 januari 2003
10.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel                  19.00 ds. A. van Duinen uit Loosdrecht.

Bij de diensten
Een weekend vol diensten ligt achter ons. We vierden samen de geboorte van Jezus Christus. Elk van de drie diensten had 
een eigen karakter, samen vormden ze een mooi geheel. Het was hartverwarmend om te zien hoe vele vrijwilligers op 
betrokken wijze er zorg voor droegen dat de diensten zo vorm kregen!
Komend weekend mogen we als gemeente (huisgezin van God) samen het oude jaar uit en het nieuwe jaar in. Op 
oudejaarsavond bij gezondheid zal de Bijbel opengaan in Psalm 102, met name de laatste verzen vanaf vers 27 zullen 
centraal staan in de verkondiging. Met Nieuwjaar lezen we Psalm 108, dan zullen met name de eerste verzen aan de orde 
komen.
Komende zondag is voorlopig de laatste zondag dat we samenkomen in de Groote Kerk. We weten dat het voor het goede 
doel is, maar het zal wel even wennen zijn. In Psalm 33 oude berijming staat 'God is aan tijd noch plaats gebonden'. Wie dit 
leest, beseft dat we er niet minder goede diensten om hoeven te hebben.

Meeleven: Mw. Ina Spier (Noordvliet 129, 3142 CL) ligt op moment van schrijven nog in het ziekenhuis. Gelukkig gaat het 
wel stapje voor stapje vooruit. Er wordt gekeken wanneer ze naar een andere plek kan, om te revalideren. Over dhr. Mari 
van Muijen (corr. adres Richard Hollaan 97, 3144 BS) ontvingen we bericht dat hij zijn heup gebroken heeft bij een val. 
Inmiddels is Mari geopereerd, we hopen op voorspoedig herstel. We wensen u beiden hierin Gods goede, trouwe zorg toe, 
met wie om jullie heen staan.
Een woord van bemoediging, van Dietrich Bonhoeffer, veelgelezen rond de jaarwisseling:
   
Door goede machten trouw en stil omgeven,                  Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,               
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,                        drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt,     
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,                       o Heer, geef onze opgejaagde zielen              
en met u ingaan in het nieuwe jaar.                                 het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.                     

Weekplanning: De eerste paar dagen na 1 januari hoop ik een aantal dagen vrij te zijn. De week erna krijgt de overgang 
van volledige werkweek naar 70% concreet vorm. Zoals het er nu naar uitziet zal ik de maandag-, dinsdag- en 
vrijdagmiddag vrij zijn. Normaal gesproken heb ik dan andere bezigheden, al mag je in geval van nood altijd bellen.

Bloemen
Op zondag 25 december werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar het echtpaar Booister- 
Visser en naar ds. Van Belzen.

Giften
ds. Gerrit van Wolfswinkel ontving:2x € 20 en 1x € 10 tvb. Gerrit v.d.Dool ontving van de fam. P.: € 30 voor de kerk, € 10 
voor de wijkkas en € 10 voor het orgel. Ouderling L. Wijnhorst  ontving van mevr. C.V..: € 50 voor de kerk, € 20 voor de 
voedselbank en € 10 voor de bloemendienst. Bert Mateovics ontving € 10 voor de bloemendienst van mevr. M.
Allen hartelijk dank

In Memoriam Maria den Broeder-Siepman: 
Op 20 december jongstleden is Riet den Broeder van ons heengegaan in de leeftijd van 87 jaar. Sinds 2012 was zij weduwe
van Teun den Broeder. Op de kaart staat geschreven: na een leven vol dienstbaarheid is onze lieve dappere moeder, oma 
en omi door haar hemelse Vader thuisgehaald.
Dienstbaarheid was een woord dat haar leven kenmerkte. Ze gaf zichzelf in de zorg voor haar man en kinderen. Ze zag om 
naar anderen in de gemeente en was actief in vrijwilligerswerk. Graag stond ze klaar voor anderen.
Riet was een geliefde moeder en oma. De laatste jaren van haar leven woonde ze in de Tweemaster. Dat waren jaren van 
toenemende kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Het waren ook jaren waarin Riet meer en meer leerde liefde te ontvangen. 
Zo werden deze jaren (met haar eigen woorden gezegd) misschien wel haar beste jaren.
Nu is ze van ons heengegaan, uitgestreden en Thuisgekomen. Dat te weten geeft houvast. Tijdens de dankdienst stonden 
woorden van Jezus centraal: In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen.
In haar leven heeft Riet meerdere woningen bewoond, die vertellen kunnen van het verdriet en de vreugde die ze gekend 
heeft. Nu wonen in het huis van de Vader, dat is een plaats van rust, vrede en God-met-ons. Zingend en luisterend hebben 
we daarbij stilgestaan, voordat de gang naar het graf gemaakt werd.
Woorden uit een van haar lievelingsliederen mogen ons troosten: 'O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij Uw naam in 't 
oor, als ik van alles scheiden moet gaat nog die naam mij voor'. 

https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis


Agenda: 
  9 jan - catechisatie
20 jan - creatieve avond
15 feb - wijkavond

Diaconiecollecten
Oudejaarsavond is de eerste diaconiecollecte bestemd voor de Plaatselijke ondersteuning. De tweede diaconiecollecte is 
voor Myanmar, steun aan mensen met een beperking. Dit is een project van Kerk in Actie. Zondag 1 januari is de 
diaconiecollecte voor Nicaragua, hulp voor kinderen. Een project van P1027. In vijf achterstandswijken van drie grote steden
in Nicaragua biedt de kerk kinderen en tieners een kans om te ontsnappen uit de vaak uitzichtloze situatie van armoede, 
geweld en verslaving. De kinderen krijgen hulp bij huiswerk, les in lezen en rekenen, bijbels onderwijs en sport en spel. 
Daarnaast ontvangen zo’n 60 kinderen elke dag een maaltijd. Van harte aanbevolen.
   
Bloemendienst Groote Kerk
De medewerkers van de bloemendienst hebben het derde kwartaal van 2022 wekelijks weer 2 boeketten als bloemengroet 
bezorgd bij gemeenteleden van de Groote Kerk. In de bloemenpot bij de uitgang is het mooie bedrag van €103,- gedoneerd.
Aan overige giften is € 115 ontvangen. Via mw. Schaap van mw. M. € 20; via dhr. Langerak van dhr. B.  € 20;  van mw. P. € 
10 en van mw. M.  € 10;
Vanaf januari zijn de kerkdiensten in verschillende gebouwen, de bloemendienst zal ook vanuit de andere gebouwen 
voortgang vinden. Ook de bloemenpot voor giften zal daar neergezet worden. Hopelijk weet iedereen deze gul te vinden!
Hartelijk dank voor alle donaties!!   
Vriendelijke groet Miep Terlouw.
   
Beste mensen,
Hartelijk dank voor de vele kaarten,telefoontjes ,en bezoekjes na mijn operatie en chemokuren. Als alles goed mag gaan 
volgen na de tussenscan vanaf a.s. maandag nog drie chemokuren. De belangstelling doet ons oprecht goed.
Wij wensen iedereen een gezond nieuwjaar. 
Hartelijke groet, Henk en Anneke Verveen.
   
Save the date!
Beste gemeenteleden, 
Zoals we eerder hebben laten weten, komt er in Januari een creatieve avond aan! We gaan met z'n allen aan de slag en we 
hopen dat er iets moois uitkomt! Ook hopen we samen in gesprek te gaan en elkaar beter te leren kennen. We willen dit 
graag doen op 20 januari, de inloop begint om 19.30. Er is ook ruimte, voor de wat minder creatievelingen onder ons, om 
een gezellig spel te spelen met elkaar. Zo hopen we er samen een gezellige avond van te maken! 
Als u twijfelt om te komen omdat het donker is, kunt u altijd contact zoeken met Laura, onder het telefoonnummer 06-
16660955 om opgehaald te worden. 
Daarnaast hebben we de vraag of u nog witte/ecru kopjes, schotels en borden heeft. We hebben er al wat gekregen, daar 
zijn we al heel blij mee! Ze mogen ingeleverd worden bij Laura Klein of op Kastanjedal 12 bij de fam. van Wolfswinkel.
We hopen u dan te zien, 
Met vriendelijke groet, Laura en Hannah
   
Woensdagochtend Bijbelkring
Op D.V.woensdagmorgen 11 januari 2023 komt de  bijbelkring in De Schans van 10.00 uur tot 11.30 uur weer bij elkaar. We
behandelen het boekje “Water in een dorstig land” van ds. Kees van Velzen. We gaan verder met hoofdstuk 5.  
Ds. J.K. Verbree heeft deze morgen de leiding.
U bent hartelijk welkom.Inlichtingen ouderling J.Pool tel. 010-5918577 
   
De Schans
Onderstaand de ontvangsten voor de st. De Schans in de maand november 2022
Donaties:                                €  12 ,00                    
Oud Papier (augustus 2022): € 249,60
   
Huwelijksjubilea:

22 januari: 55 jaar                   de heer en mevrouw H. van Woerkens-Gravesteijn
26 januari: 40 jaar                   de heer en mevrouw P. Bouterse-de Graaff

 Verjaardagen 80+:
3 januari                                     de heer H.J. van der Meer
3 januari                                     mevrouw A. Boers
8 januari                                     de heer G. van ’t Wout
11 januari                                   mevrouw M.A. van Hoof-Buitendijk
13 januari                                   de heer B.W. Spruijt
17 januari                                   mevrouw W. Stolk-van Leeuwen
18 januari                                   mevrouw A.C. van der Bent-van der Pijl
24 januari                                   mevrouw J.P. van Noort-van Putten
27 januari                                   mevrouw P.H. Stoof-Ouwendijk
28 januari                                   mevrouw G.A. van Hoeven-Oosterlee



Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.  
De adressen kunt u vinden in de Kerkwijzers en/of het ledenboek.
    

 --------------------------------------------------------------------- Collecten---------------------------------------------------------------------- 
24-12 19.30                                                        25/12                                                                   26/12
Diaconie, kinderen in de knel: € 1001,90         Kind. in de knel : € 215,50      kind. In de knel/onkosten 50/50: € 174,95
Kerk:                                        €   611,70         Kerk:                   € 228,60
Kerk, wijkkas:                          €   766,00         Kerk, wijkkas:     €  149,45
   
Diensten Zondag 8 januari 
10.00 uur: ds.J. Tadema uit Nijkerk
19.00 uur: ds. H.J.P. de Pater uit Nieuwegein

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

Orde van dienst voor de oudjaarsdienst op 31 december om 19.30 uur. Voorganger is ds. Gerrit van Wolfswinkel. Tenzij 
anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. Organist is Jaap Kroonenburg.
 Gezang 351 vers 1 en 4
Psalm 90 vers 1 en 2
Psalm 102 vers 14 en 15                              Oude Berijming
Psalm 102a vers 10 en  11  
Gezang 350 vers 1, 2, 3 en 4
Gezang 350 vers 6 en 7
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing: Psalm 102
 

Orde van dienst voor zondagmorgen 1 januari. Voorganger is ds. Gerrit van Wolfswinkel. Tenzij anders vermeld worden de 
liederen gezongen uit de bundel Weerklank. Organist is Jaap Kroonenburg.
 Psalm 96 vers 1
Gezang 439 vers 1 en 2
Gezang 439 vers 3 en 4
Psalm 108 vers 1 en 2
Psalm 147 vers 6                             Oude Berijming
Gezang 356 vers 1, 2, 3 en 4
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing Psalm 108

Orde van dienst voor zondagavond 1 januari. Voorganger is ds. van Duinen uit Loosdrecht. Tenzij anders vermeld worden 
de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. Organist is Jaap Kroonenburg.
 
Gezang 17 vers 1 en 3
Psalm 8 vers 1, 3 en 4
Psalm 81 vers 1 en 4
Psalm 89 vers 1 en 12                    Oude Berijming
Gezang 128 vers 1, 2, 3 en 4
Gezang 475
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
 Schriftlezing: Hebreeën 2 vers 5-18


