
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 4 december 
10.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel, viering Heilig Avondmaal 
19.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel, viering Heilig Avondmaal 
Bovenstaande diensten zijn te bekijken via deze link:  https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis 
 
Bij de diensten 
In beide diensten wordt het Avondmaal bediend en lezen we uit Jesaja 60. We zien er naar uit. Over het avondmaal en de 
betekenis daarvan: 'Wij ervaren dat de Heer zelf naar ons toe komt. Jezus Christus blijft niet ver weg, in zijn aardse 
verleden of in zijn hemelse werkelijkheid. Hij komt ons leven binnen, hier en nu, in de kracht van de Geest. Hij kent en 
deelt ons bestaan, mijn bestaan, in al zijn hoogte en diepte, in al zijn schoonheid en lelijkheid, in al zijn trouw en ontrouw. 
Hij geeft zichzelf aan ons. Hij neemt ons op in de gemeenschap met zijn Vader. Hij bezielt ons met zijn Geest. Wij zijn niet 
verlaten in deze wereld. Ik ben niet alleen met mijzelf. Wij zijn in Christus.' 
 
Meeleven 
Ellen Valk mocht uit het verpleeghuis thuiskomen en moet thuis verder revalideren.Van Anny ontvingen we bericht dat 
Kees Pool (Dr. Albert Schweitzerdreef 283, 3146 AP) overgebracht zal worden naar het Zonnehuis, precieze gegevens 
volgen nog. Goed om te horen dat het alweer zo vooruit gaat, dat dit mogelijk is.Ook mw. Van Zanten - van der Stelt is 
inmiddels overgebracht voor revalidatie. Haar adres is Rev. Centrum Frankeland, Sint Liduinastraat 10, 3117 CS, 
Schiedam. Dhr. J. (Sjaak) de Jong (Haven 33/E, 3143 BC) is momenteel in een fase van onderzoeken. Spannend wat 
daar uit zal komen en een hele zorg voor Sjaak en Lies. 
Een woord voor onderweg: 'Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte. 3. De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn 
Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, 
mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting' (Psalm 18:2,3). 
 
Agenda  
12 dec 19.45 - catechisatie 
12 dec 18.45 - gebedskring 
14 dec - ouderenmiddag kerstviering 
 
Bloemen 
Op zondag 27 november werden de bloemen als groet van ons allen gebracht naar Liesbeth van Wolfswinkel en naar 
Koen Bokhorst. 
 
Giften 
Via ouderling Wijnhorst een gift van  € 50 van NN voor de onkosten verbonden aan de Kerstmarkt. Via ouderling van de 
dool 50 is euro ontvangen van de fam Pipping, 30 kerk, 10 wijkkas en 10 orgel. 
 
Diaconiecollecten 
De eerste diaconiecollecte is bestemd voor de Algemene middelen. De tweede diaconiecollecte en tevens 
Avondmaalscollecte 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. Van harte aanbevolen. 
 
Voedselbank inzameling & kerststukjes meenemen 17 december 
De kerstdagen komen er weer aan en traditiegetrouw worden er dan weer kerststukjes uitgedeeld aan mensen die een 
verlies hebben gekend, ziek zijn geweest of iets dergelijks hebben meegemaakt. Op zaterdag 17 december zullen wij als 
wijk een inzameling houden voor de voedselbank. Tussen 10:00 en 12:00 uur kunt u etenswaren e.d. afgeven bij de 
hoofdingang van de Groote Kerk. Wilt u dan ook gelijk een paar kerststukjes mee terug nemen, zodat we met elkaar alle 
kerststukjes kunnen bezorgen?  
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
De wijkdiakenen. 
 
Aan tafel 
Afgelopen woensdagavond dachten we aan de hand van gesprekskaartjes in De Schans met een leuke groep na over 
het thema 'aan tafel'. Uiteraard met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal deze zondag. Bereid je je voor? Waar 
denk je aan? Hoe beleef je het Heilig Avondmaal? Mag je de nodiging afslaan? Hoe deel je je ervaring met anderen? 
Kunnen we niet met zijn allen aan één tafel om meer eenheid te ervaren? Zomaar wat vragen die in kleine groepjes 
besproken werden. Een zinvolle avond met dank aan de voorbereiding van de werkgroep Gemeenteopbouw. Tot slot 
zongen we een lied waarvan het laatste vers ging als volgt:  
U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan; 

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


Uw liefde is nog groter, dan de schuld die is voldaan; 
U toont mij Uw genade, die werkzaam is in mij; 
Door de kracht van Uw genade ben ik vrij. 
Nieuwe woorden voor een oude belofte; wat mooi dat we dit ook deze zondag opnieuw mogen belijden. 
Ko Heijboer  
 
Verslag Kerkenraadvergadering dinsdag 8 november 2022. 
Welkom door de voorzitter Evert. We lezen Romeinen 12 vers 3 - 21, gevolgd door gebed.  
Omdat de energiekosten per 1 januari 2023 enorm stijgen, 50.000 euro extra, gaan de drie wijken in januari in de 
Immanuelkerk kerken, in februari in de Koningshof en in maart de Groote Kerk.  
Wij hebben dan onze "eigen" diensten op een nog nader te bepalen tijdstip Op kerstavond (zaterdag) hebben we ons 
Kerstappel, op kerstmorgen (zondag) een reguliere dienst in het teken van kerst, op 2e kerstdag (maandag) een 
kinderkerstdienst voor alle leeftijden.  
De avonddienst op 1e Kerstdag vervalt. 
Gerrit van den Dool vertegenwoordigt de Groote Kerk in de beroepingscommissie voor de vacature ds Pim Brouwer.            
Het 2e deel van de avond lieten we de zakelijke beslommeringen los en spraken we met elkaar aan de hand van het 
bevestigingsformulier of het ambt ons heeft gebracht wat we ervan hadden verwacht. Dit alles met als doel om 
meerKERKenraad te zijn met als doel de noodzakelijke besluiten efficiënt af te handelen en daardoor meer tijd te kunnen 
besteden aan de wezenlijke zaken voor onze gemeente.  
 
 
Je eigen glossy beginnen, wie wil dat nou niet? 
De AK heeft toestemming gegeven om een proefexemplaar te maken van een geheel vernieuwde Kerkwijzer 2.0, 
uiteraard in kleur, door en voor gemeenteleden. Durf ook jij die uitdaging aan? We hebben al  een enthousiast groepje 
waaronder een grafische vormgever en iemand die interviews afneemt maar we willen graag meer 'body' met het oog op 
de in te plannen cursus die ergens in januari van start gaat. Dus meld je aan en kom op 7 dec. om 20:00 uur naar de 
Immanuelkerk om hier meer over te horen en wellicht ons enthousiaste team te versterken!  
Ko Heijboer  
 
Kerstviering  
Op DV woensdag 14 december is er een kerstviering in de Schans, De meditatie zal verzorgd worden door ds. van 
Wolfswinkel. 
Tezamen zingen we kerstliederen en er zulenl wat gedichten en schriftlezing en een kerstverhaal worden verteld door de 
medewerkers met ter afsluiting een broodmaaltijd. 
U bent van harte welkom van 14:30 tot 18:00 
Graag even opgeven bij Nel van Baalen tel: 5917643 of Ester van Zanten tel: 5922751   uiterlijk tot 10 december 

 
KERSTCONCERT URKER MANNENKOOR IN MAASSLUIS 
Zaterdag 10 december 2022 geeft het Urker Mannenkoor Hallelujah een kerstconcert met samenzang bij kaarslicht (116 
kaarsjes geven een aparte sfeer) in de Groote of Nieuwe Kerk, Kerkplein 2 te Maassluis 
Aanvang 19.30 uur en de toegangsprijs is slechts € 10. 
Hoewel het koor bekend staat als Het Urker Mannenkoor is die aanduiding niet volledig. De vereniging heet voluit: Het 
Urker Mannenkoor Hallelujah. Hallelujah betekent: Looft de Heere. Deze oproep komen we regelmatig tegen in het 
Bijbelboek Psalmen. Daarmee is eigenlijk alles gezegd. Doel van de vereniging, zo melden de statuten, is beoefening van 
de zangkunst tot Gods eer. Bij de beoordeling van de vele aanvragen voor optreden hanteert het bestuur strenge criteria. 
Concerten moeten passen bij het christelijke karakter van de vereniging. Op zondag treedt het koor niet op. 
Het koor staat onder leiding van de bekende musicus Bert Moll. Verder werken aan dit concert mee  Jurian Loosman, 
tenor; Jan Jaap Nijhof, tenor; Johannes Hoefnagel, bariton en Jacob de Vries, bas. Het beroemde Garrelsorgel zal 
bespeeld worden door de talentvolle jonge organist Mark Brandwijk, die ook een orgelsolo ten gehore zal brengen. Op 
het programma staan werken van o.a. Frits Bode; Willem Hendrik Zwart; Martin Zonnenberg; Klaas Jan Mulder en Bert 
Moll. Het concert wordt besloten met het Ere zij God en Dank sei dir Herr van Georg Friedrich Händel. 
Kaarten zijn te bestellen via evenementengrootekerk@gmail.com 
 
Orgelpijpen 
November bracht in de orgelpijpen € 7 op. Van NN ontvingen wij voor het onderhoud van het orgel € 100 op NL75 INGB 
0005 7323 40 t.n.v. Orgelcommissie Groote Kerk Maassluis. Hartelijk dank voor uw bijdragen. 
De plaats van de orgelpijpen is weer als vanouds bij de kostersbank. Van kerkgangers begreep ik dat  ze weleens lastig 
bij de pijpen konden komen. 
December staat in het teken van Kerstmis. De orgelcommissie is druk doende met het Kerstconcert bij kaarslicht dat 
zaterdag 17 december om 20 uur gehouden wordt. Al een lange traditie in Maassluis en wij hopen op veel belangstelling. 
Vanaf deze plaats wens ik iedereen een goede Kerst toe! 
een hartelijke groet, 
Jaap Kroonenburg.

mailto:evenementengrootekerk@gmail.com


In Memoriam Johanna Wilhelmina (An) Zeegers – de Zwart  
(7 februari 1938 – 21 november 2022) 
An de Zwart was de oudste van acht kinderen. Het gezin woonde in de Lijnstraat. Als oudste dochter in het gezin werd zij 
al snel ingeschakeld om een deel van de zorgtaken van haar moeder over te nemen. Zij doorliep de christelijke huishoud- 
en industrieschool doorlopen en ging werken als verkoopster in de lingeriewinkel van Van Velden. 
Zij leerde Jacobus Zeegers kennen. Koos was de grote liefde van haar leven. Zij zijn gelukkig getrouwd geweest. Moeilijk 
was het wel voor haar dat hij, vanwege zijn werk bij de sleepdienst, vaak lange tijd van huis was. Toen hij later de grote 
vaart verruilde voor de binnenvaart, was het gelukkig mogelijk om vaker samen te zijn. 
Twee dochters kregen An en Koos: Karin en Jolanda. Zij was een lieve, zorgzame en bezorgde moeder voor haar 
kinderen. An was een sociale vrouw, met een groot plichtsbesef en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Je kon op 
haar bouwen. Voor de schoonzoons Jan en Peter was zij een goede schoonmoeder – en wat een verdriet was het toen 
Jan overleed.  
Ook de kleinkinderen bewaren mooie en onvergetelijke herinneringen aan haar, herinneringen die ongetwijfeld ook 
doorverteld zullen worden aan haar achterkleindochter die op dit moment nog iets te jong is voor eigen herinneringen aan 
haar overgrootmoeder. 
Met het overlijden van haar man in 2007 brak voor haar een moeilijke, sombere tijd aan. In de laatste fase van haar leven 
ging zij geestelijk achteruit: ingrijpend en verdrietig voor haarzelf en voor haar dierbaren. 
Op haar nachtkastje stond ingelijst een tekst ontleend aan Psalm 121: “Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt 
mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, die mij bij zal staan.” Over haar geloof sprak zij niet veel, maar dat 
zij letterlijk met het zicht op deze woorden opstond en naar bed ging, spreekt boekdelen. Uiteraard stond Psalm 121 dan 
ook centraal in de afscheidsdienst in de aula aan de Hooge Zeedijk op dinsdag 29 november. Aansluitend is zij begraven 
op de oude Algemene Begraafplaats. 
Wij leven mee met haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind en verdere familie en wensen hen toe dat zij, net als An, 
hun hulp mogen blijven verwachten van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft en die ons leven in zijn hand 
bewaart. 
De gedachtenis van Johanna Wilhelmina (An) Zeegers – de Zwart zij tot zegen. 
Ds. Chris Schreuder  
 
Huwelijksjubilea: 

⚫7 december: 45 jaar               de heer en mevrouw J.H.W. Juursema-Zonneveld 
⚫9 december: 63 jaar               de heer en mevrouw H. Zomer-Ommering 
⚫14 december: 61 jaar             de heer en mevrouw W. Minderhout-Hut 
⚫20 december: 60 jaar             de heer en mevrouw H. Booister-Visser 
⚫29 december: 62 jaar             de heer en mevrouw H. Sonneveld-de Pagter 

Verjaardagen 80+: 
⚫7 december                              mevrouw N. van der Bok-van ’t Geloof 
⚫7 december                              mevrouw S. van der Linden-van der Kaaden 
⚫10 december                            de heer E. Wijnhorst 
⚫12 december                            mevrouw M. Pronk-de Mos 
⚫12 december                            mevrouw D. Assenberg-Verveen 
⚫18 december                            de heer R.T. Volker 
⚫18 december                            de heer H.J. van Oosten 
⚫19 december                            de heer H. Sonneveld 
⚫19 december                            de heer A.C. Timmers 
⚫20 december                            de heer A. Sluijter 
⚫20 december                            de heer V.W. Klein 
⚫21 december                            mevrouw R.G. van der Wal-Willemse 
⚫25 december                            de heer A. van ’t Wout 

Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. 
De adressen kunt u vinden in de Kerkwijzers en/of het ledenboek. 
  
Gemeenteleden wijkgemeente Groote Kerk in verpleeg- en verzorgingshuizen. 
Graag aandacht in deze donkere maand december voor de gemeenteleden in verpleeg- en verzorgingshuizen. Een 
kaartje sturen zal hen goed doen! 
Martha flora, Ronsseweg 5-212 2803 ZA Gouda 
De heer G.H. Boelaars 
Driemaashave, Stadsmolen 101, 3146 CT Maassluis 
Mevrouw A. Schoenmaker-Post, Havenhof 4; de heer P. Verduyn; mevrouw M. Gielbert-van der Harst, Mark; de heer 
M.W. van Muijen; mevrouw L. Valstar-van de Meeberg; de heer J.W. Versloot 
De Tweemaser, Vondelpark 2, 3141 CJ Maassluis 
De heer N. Dijkshoorn, kamer 9; mevrouw M. den Broeder-Siepman, kamer 17; mevrouw C.J. Dijkshoorn-de Groot, 
kamer 116; de heer E. Wijnhorst, kamer 225;  mevrouw P. Broos-de Zeeuw, kamer 336; de heer C. Verburgh, kamer 339 
 WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 
  
Collecten 27 november  



Diaconie, Mexico: € 149,05                 Kerk: € 149;30                Kerk, uitgang € 126,85        
 
Diensten Zondag 11 december 
10.00 uur: ds.  J. Ouwendijk, Alphen ad Rijn 
19.00 uur: ds. J. van Rumpt, Barneveld 
Kinderoppas: priester Zacharias – Lucas 1 
Baby-Peuter oppas:  Julia + Rianne                           Bijbelklas:Jet vsdh + Gershon  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
Orde van dienst voor zondagmorgen 4 december.  
In deze dienst gaat voor ds. Gerrit van Wolfswinkel en zal het Heilig Avondmaal worden gehouden. Tenzij anders vermeld 
worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. Organist is Jaap Kroonenburg. 
 Gezang 48 vers 1 
Gezang 109 vers 1 en 4 
Kinderlied: Lied 419 ‘Want een kind is ons geboren’         onder begeleiding van de piano   
Lofzang van Simeon vers 1                                            Oude Berijming 
Psalm 22 vers 13 
Lied 364 ‘U nodigt mij aan tafel’                                        onder begeleiding van de piano   (tekst: zie onder) 
Psalm 27 vers 1 
Psalm 27 vers 2 
Psalm 27 vers 3 
Gezang 446 vers 1 en 5 
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3 
 Schriftlezing Jesaja 60 
Schriftlezing tafel 1: Johannes 1 vers 1-4 
Schriftlezing tafel 2: Johannes 1 vers 5-9 
Schriftlezing tafel 3: Johannes 1 vers 14-18 
 
Lied 364 ‘U nodigt mij aan tafel’ 
 U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; 
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn. 
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: 
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. 
 
U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart; 
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. 
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer: 
in vertrouwen leg ik alles voor U neer. 
 
De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan, 
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan. 
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend, 
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. 
 
U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. 
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. 
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:  
door de kracht van uw genade ben ik vrij!   4x 
                          

   
 
Orde van dienst voor zondagavond 4 december. 
In deze dienst gaat voor ds. Gerrit van Wolfswinkel en zal er voortzetting van het Heilig Avondmaal en dankzegging 
worden gehouden. Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. Organist is Jaap 
Kroonenburg. 
 Gezang 454 vers 1 
Gezang 454 vers 2 en 4 
Gezang 454 vers 5 
Gezang 112 vers 1 en 2 
Psalm 25 vers 1 
Psalm 67 vers 1                                                Oude Berijming 
Psalm 98 vers 1 en 2 
Gezang 446 vers 1, 6 en 7 
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3 



 Schriftlezing: Jesaja 60 
Schriftlezing tafel 1: Psalm 103 en Romeinen 8 


