
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 18 december    
10.00 uur: ds. B. Bakelaar, Krimpen ad Lek 
19.00 uur: ds. K.W. de Jong uit Woerden. 
   
Bij de diensten 
 Voor komende zondag, de vierde Advent wensen we elkaar goede diensten toe, twee keer onder het gehoor van een 
gastvoorganger. 's Morgens neemt ds. Pim Brouwer afscheid in de Immanuëlkerk. De korte tijd dat we samen mochten 
optrekken in Maassluis heb ik als fijn ervaren. We wensen hem en zijn gezin een goede dienst toe en zegen over de tijd in 
Amersfoort. 
 
Meeleven 
Op hoop tegen hoop... wie kent deze woorden niet?! Paulus gebruikt ze als hij schrijft over Abraham. Abraham hield gelovig 
vast aan de belofte van God, ook al leek alles tegen. Op hoop tegen hoop... Het kan zomaar de ervaring van u of jou zijn. Je 
houdt je vast aan God en aan wie Hij belooft te zijn, ondanks dat alles tegen lijkt. Abraham heeft er nooit spijt van gekregen. 
In zijn spoor mogen ook wij, in deze Adventstijd, vasthouden aan God, ondanks alle ballast die we meenemen of 
omstandigheden die donker lijken. 
 
Update diensten januari-maart 
In verband met energiebesparende maatregelen is besloten, dat in januari, februari en maart de kerkdiensten afwisselend in 
één kerkgebouw worden gehouden. In Januari is dit de Immanuëlkerk, in februari de Koningshof en in maart (t/m 2 april) in 
de Groote Kerk. Dit betekent dan dat er op de zondagen in deze maanden drie diensten per zondag zullen worden 
gehouden: twee morgendiensten (Iona/Koningshof en Groote Kerk) en één avonddienst (Groote Kerk). De morgendiensten 
zullen na elkaar worden gehouden; dat betekent dat er een verandering komt in de aanvangstijdstippen. Deze tijden zijn als 
volgt: 
8 januari t/m 12 februari:                 09.00 uur-10.30 uur – Groote Kerk en 10.30 uur – 12.00 uur Iona/Koningshof 
19 februari t/m 2 april (Palmpasen):09.00 uur-10.30 uur – Iona/Koningshof en 10.30 uur – 12.00 uur Groote Kerk 
     
Gelegenheidskoor 
De morgendienst op 1e Kerstdag zal worden opgeluisterd door het gelegenheidskoor, dat bestaat uit enthousiaste 
gemeenteleden uit onze wijk o.l.v. Leo den Broeder. 
 
Bloemen 
Op  zondag11 december werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar  het echtpaar 
Juursema-Zonneveld en naar Mevr. Valk  
 
Giften 
Ouderling J.Pool ontving van mevrouw B. voor de kerk .€ 20. Ouderling L. Wijnhorst ontving van mevr. C.V. € 10 
bloemenpot, € 50 kerk en € 20 voedselbank. Beiden hartelijk dank 

Diaconiecollecten 
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang 
tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) verbetert de toegang tot onderwijs, werk, 
inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap. Zo biedt TLMI mensen met een handicap 
vaktrainingen en microkredieten. Ook stimuleert TLMI bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Tot slot kunnen 
kinderen en volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie. Uw gift maakt het 
mogelijk dat mensen met een handicap vaktrainingen kunnen volgen, een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie 
krijgen. Doet u mee? 
 
Wijkkascollecte 
Vandaag zondag 18 december is de uitgangscollecte bestemd voor de Wijkkas.  De laatste mogelijkheid van het jaar om de 
Wijkkas, van waaruit alle wijkgebonden kosten en activiteiten worden betaald, te spekken. Wij brengen deze collecte dan 
ook graag onder uw aandacht!  Wilt u uw bijdrage liever per bank overmaken, het bankrekeningnummer is: NL91 INGB 
0001 8504 03 t.n.v. Wijkkas Wijkgemeente Groote Kerk. Namens de Kerkenraad bij voorbaat hartelijk dank voor uw 
bijdrage!Jaap Goudswaard - penningmeester 
 
Benefietconcert Oekraïne 
Op donderdag 22 december 20:00 uur vindt in de Immanuelkerk een benefietconcert plaats waarvan de gehele opbrengst 
bestemd is voor humanitaire noodhulp voor Oekraïne. Uzory, een ensemble van folkloristische instrumenten uit Oekraïne, 
tekent samen met Sing for Joy voor een mooi verzorgd kerstprogramma. Door een bijdrage van de diaconie hoeven er geen 



onkosten te worden ingehouden. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Ervaar Maaassluis, Nieuwstraat 2 of op de avond zelf aan de 
deur voor de prijs van € 7,50. Kerk open vanaf 19:30 uur. 
Dienst Kerstavond 24 december 2022  
Deze kerstavond is er een dienst in de Groote Kerk, die begint om 19:30 uur, vanaf 19.20 uur is er samenzang. De deuren 
gaan open vanaf 18:45 uur. In deze dienst houdt ds Gerrit van Wolfswinkel een meditatie met als thema: 'Afkomst / 
stamboom – van hoge waarde / passend'. Een thema dat zeker past bij de komst van Jezus hier op aarde en het doel van 
deze komst. 
Aan deze dienst werkt het Christelijk Mannenkoor ICHTUS uit Sliedrecht mee. Dit koor staat onder leiding van Martin 
Zonnenberg. Het is hier al eerder in een dienst geweest. Deze afspraak is al in 2020 vastgelegd maar steeds uitgesteld 
vanwege de coronaperikelen van destijds. Nu kan het dus doorgaan en hopen op weer een mooie invulling door dit koor. 
De begeleiding op het orgel wordt verzorgd door Martin Mans. Hij zal ook de samenzang begeleiden. 
Kortom, we hopen op een fijne dienst met aansprekend woord en zang. 
 
PGM 3.0 Verslag gesprek met ds René van Loon 
Op vrijdag 2 december sprak een groep van gemeenteleden met ds René van Loon. Van Loon is predikant bij de 
wijkgemeente Samaritaan in Rotterdam Centrum. Hij heeft tijdens studieverlof  onderzoek gedaan naar nieuwe bewegingen 
in de kerk en schreef daarover het boek ‘Lente in de kerk’. Van Loon ging met ons door zijn ervaringen en lessen. Hij brengt 
naar voren dat kerkverlating geen natuurverschijnsel is. Het is echt niet zo dat door bijvoorbeeld welvaartsgroei mensen 
automatisch minder zijn gaan geloven. We onderschatten vaak hoeveel mensen iets met geloof hebben, dan wel iets 
zoeken. Vergeet christenmigranten niet; het zijn er vaak veel meer dan verwacht en ze hebben bovendien vaak een heel 
actief geloof. Bij het verbinden van mensen aan het geloof in Christus spelen kerkgebouwen een belangrijke rol: het zijn 
vaak beeldbepalende gebouwen en laten iets van de historie van het geloof en de geloofsgemeenschap zien. Ook het 
missionaire aspect is heel belangrijk: iets doen voor de stad kan goed werken en leidt tot informeel contact. Laat je zien en 
koester het kleine moment! Ten slotte wees Van Loon op differentiatie. Het ‘product’ van de kerk in Nederland is homogeen: 
‘tien uur op zondagmorgen met een vaste liturgie’.Als je dat durft te veranderen,kan je andere groepen mensen aanspreken. 
Uit het gesprek met dominee Van Loon kwam naar voren dat klein beginnen belangrijk is. Maak een broedplaats, waar 
kerkgemeenten vanuit de basis samen aan nieuwe initiatieven werken. Let bij alle vernieuwing op de paradox van samen en 
eigenheid. Natuurlijk is het belangrijk en waardevol om meer met elkaar samen te werken in de kerk. Tegelijkertijd hebben 
we een veilige thuishaven nodig (de wijk?). Ook hebben de wijken verschillende kwaliteiten die misschien goed kunnen 
worden benut om een ‘gedifferentieerd aanbod’ aan Maassluis te doen. Belangrijk voor het gesprek over de gebouwen is 
dat een kerkgebouw een ‘werkplaats’ moet kunnen zijn waar we allerlei activiteiten kunnen plaatsen. Voor de visie op de 
gebouwen en kerkzijn is het, last but not least, belangrijk om kerkverlating niet als een natuurwet te beschouwen en dus niet 
alleen in krimpscenario’s te denken. 
De volgende ontmoeting in het kader van PGM 3.0 staat gepland voor vrijdag 13 januari 2023. Dan gaan we naar 
Amersfoort-Vathorst; we hopen dan Hart van Vathorst en de Kruispunt gemeente te bezoeken. Van harte welkom om mee te 
gaan, meer informatie en aanmelden bij ondergetekende.Arjen van Klink 
 
Gebedskring  
De gebedskring is inmiddels al een heel aantal keer samengekomen. Het is waardevol om samen persoonlijke gebeden bij 
God te brengen en voorbede te doen voor de gemeente. Daarnaast bespreken we elke keer kort een aspect van het gebed, 
onderwerpen als prijzen en loven, overgave en strijd. Voor meer info: vraag Marjan van Muijen. 
 
Kerstviering ontmoetingsmiddag 
Terugkijkend op de Kerst-ontmoetingsmiddag, kan ik zeggen dat dit een geslaagde bijeenkomst was, waar een 45-tal 
gemeente- en niet-gemeenteleden aan deelgenomen hebben. We werden ontvangen met koffie en kerstkrans, waarna we 
eerst een lied zongen . 
Ds. Van Wolswinkel heette ons welkom en ging voor in gebed, waarna we vervolgden met zingen en schriftlezing, 
Er werd een mooi vrij verhaal werd en daarna weer gezongen en gelezen. 
De ontmoeting met elkaar was zeer waardevol, de mensen hadden het fijn met elkaar. 
Daarna werd er soep met broodjes geserveerd. 
Met de blijde boodschap van Kerst, was het God die hierbij was op deze middag. 
Ds van Wolfswinkel dankte en bad ook, voor de mensen die er niet bij konden zijn, maar wel in gebed.  
Fijn dat de collecte een bedrag van 203.50 opbracht voor de onkosten, dank daarvoor. 
Dank aan de medewerkers, we kunnen terugzien op een GEZEGEND samenzijn. 
Arie Herbert. 
 
Geef een stekje mee  
Op de kerstmarkt hebben we veel mensen ontmoet en gesproken. Dat was fijn. We gaven stekjes/plantjes mee, deze waren 
gratis ter beschikking gesteld, dank daarvoor. Bij elk stekje ook een begeleidende tekst, het verhaal achter de 'kerststek'. 
Van de stekjes zijn er nog een heel aantal over. Daarom de volgende vraag: neem komende zondag uit de dienst een stekje 
met begeleidende tekst mee en geef deze aan iemand als uitnodiging voor de kerstdiensten in de Groote Kerk. Denk aan 
buren, bekenden of dergelijke. Wat zou het mooi zijn als we zomaar iemand treffen die zonder deze uitnodiging de drempel 
te hoog vindt en nu wel durft.  
 
Zeventig procent 
Met ingang van 1 januari heeft Liesbeth werk gevonden als groepsleerkracht op de Diamant in Maassluis. De Diamant is 
een school voor kinderen die het Nederlands nog niet machtig zijn. Een mooie uitdaging. 



Het gevolg hiervan is dat de omvang van mijn aanstelling als predikant Groote Kerk teruggaat naar 70%. De eerste negen 
maanden heb ik voor 100% mogen werken. Die tijd hebben we als kerkenraad en werkgroepen benut om een aantal zaken 
uit te werken en in gang te zetten. Het is fijn te merken dat er veel enthousiaste mensen zijn in de gemeente die samen de 
schouders eronder willen zetten. Dat geeft vertrouwen voor de komende tijd, al zal het nog wel een uitdaging zijn om de 
70% op de juiste wijze in te vullen. Zodat er in ieder geval voldoende ruimte is voor prediking en pastoraat.  
 
Beste gemeenteleden, 
Zoals jullie in de Kerkwijzer hebben kunnen lezen, woon ik sinds 18 oktober in het verzorgingshuis Martha Flora, 
Ronsseweg 5-212, 2803ZA in Gouda. 
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten die ik heb gekregen. Ook de vele attenties voor mijn verjaardag (kaarten, 
bloemen en telefoontjes) hebben me zeer veel goed gedaan. Aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen: heel veel dank 
daarvoor. 
Ik wil ook graag laten weten hoe het met me gaat. Ik word hier goed verzorgd. Het personeel is fantastisch en ook het eten 
en drinken is prima. Ik heb het na al die weken dan ook goed naar mijn zin. 
Ik hoop van harte dat de contacten blijven. Voor een bezoek bent u altijd welkom, wel graag na een telefoontje. 
Ik wens jullie allemaal het allerbeste, met vriendelijke groet,  
Gerard Boelaars. 
     
Bedankje: 
Hartelijk dank voor de bloemengroet van de kerk en de bemoedigingen vanwege mijn heupoperatie. Verder herstel zal nog 
enige tijd in beslag nemen. 
Ellen Valk 
 
Het Urker Mannenkoor "Hallelujah" 
Het concert van het Urker Mannenkoor was prachtig. Een volle kerk, mooie liederen en woorden van troost. Onze dank gaat 
uit naar het koor en de organisatie. Het koor schreef ons. :Elke keer is het toch weer bijzonder bij jullie in de kerk. Ook 
namens Mark Brandwijk dank. Hij heeft ervan genoten om dit machtige orgel te kunnen bespelen. Ook dank aan jullie 
predikant, die in weinig woorden heel veel gezegd heeft. De echte inhoud van kerst! Waarvan wij zou graag mogen zingen. 

   
Collecten 11 dec (morgendienst) 
Diaconie, Oikocredit:      € 129,75         
Kerk:                               € 140,80     
Diaconie, Alg. middelen: € 109,60             
Avonddienst (Lessons and Carols):  € 583,95 
 
Diensten Zondag 25 december, eerste Kerstdag  
10.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel 
19.00 uur: geen dienst. 
Kinderoppas: Simeon en Anna, De herders – Lucas 2                             
Bijbelklas:  in de kerk          
=============================================================================================  
 
orde van dienst voor zondagmorgen 18 december. 
Voorganger is ds. Bakelaar uit Krimpen ad Lek. Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel 
Weerklank. Organist is Jaap Kroonenburg. 
 Psalm 85 vers 1 
Psalm 85 vers 3 en 4  
Psalm 119 vers 18                           Oude Berijming                                                                                                                                                                       
Kinderlied                                          onder begeleiding van de piano 
Psalm 25 vers 1 en 2 
Gezang 39 vers 1, 2 en 3 
Gezang 111 1 t/m 5 
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3 
 Schriftlezing: Zefanja 3 vers 9-20 en Lukas 15 vers 18-24A 
 
 
orde van dienst voor de avonddienst op zondag 18 december a.s.  
Voorganger is ds. de Jong uit Woerden. Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. 
Organist is Simon Harinck 
 Psalm 19 vers 1                                Oude Berijming 
Gezang 517 vers 1, 3, 4 en 6 
Psalm 67 vers 2 
Psalm 119 vers 43 en 44 
Gezang 17 vers 1 en 3 
Gezang 112 
 Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3 
 Schriftlezing: Lukas 1 vers 68-79 
 


