
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 11 december
10.00 uur: ds.  J. Ouwendijk, Alphen ad Rijn
19.00 uur: Gezamenlijke 3- wijkendienst ds. Gerrit van Wolfswinkel (Lessons & Carols)
Bovenstaande diensten zijn te bekijken via deze link:  https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis

Bij de diensten
 In de komende reguliere diensten zullen er een aantal gastvoorgangers voorgaan. Van harte gezegende diensten 
toegewenst in deze Adventstijd, een tijd van uitzien en verwachten.
'In Christus komt God ons zeer nabij. God heeft ons dóór Jezus gezocht, ook al zochten wij Hem niet. God heeft ons 
gezocht opdat wij Hem zouden zoeken. Als wij God vinden, vinden wij God omdat Hij ons gevonden heeft' (Augustinus).

Meeleven
De manier waarop Kees Pool (Dr. Albert Schweitzerdreef 283, 3146 AP) tot nu toe herstelt is reden tot dank. Ook Sjaak 
de Jong (Haven 33/E, 3143 BC) ontving positief bericht. Net als onze gebeden voor elkaar mogen we onze dank met 
elkaar bij God brengen. 
'Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, ik zal al Uw wonderen vertellen. In U zal ik mij verblijden en van vreugde 
opspringen, ik zal voor Uw Naam psalmen zingen, o Allerhoogste' (Psalm 9:2,3).

Update diensten januari-maart: Zoals u weet zullen we in de eerste drie maanden van 2023 als PGM gebruik maken 
van één kerkgebouw per zondag (m.i.v. 8 jan, t/m Palmzondag). Dit in verband met de energiekosten. Achter de 
schermen wordt hier hard aan gewerkt.
Zoals het er nu naar uitziet, maken we de eerste maand gebruik van de Immanuelkerk, de tweede 
maand van de Koningshof en de derde maand van de Groote Kerk. Verder zal tot en met 12 februari 
de wijkgemeente Groote Kerk om 9.00 uur dienst hebben en in de tweede periode om 10.30 uur. 
Iona en Koningshof zullen dus in de eerste periode om 10.30 uur dienst hebben en daarna om 9.00 
uur. Naar de locatie voor de avonddiensten wordt nog gekeken.

Agenda 
12 dec 19.45 - catechisatie
12 dec 18.45 - gebedskring
14 dec - ouderenmiddag kerstviering
14 dec - kranten ophalen

Bloemen
Op  zondag 4 december werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar dhr. Kees Pool en 
naar dhr. Pap.

Diaconiecollecten
De eerste diaconiecollecte is bestemd voor Oikocredit. Oikocredit werkt aan een wereldwijde, eerlijke samenleving waarin
bronnen duurzaam worden gedeeld. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om eigen keuzes te maken. En om een 
waardig bestaan op te bouwen. Bijna 10% van de wereldbevolking leeft onder de armoedegrens. De meerderheid woont 
in afgelegen gebieden. Zij hebben vaak slechte toegang tot financiering. Daarom investeert Oikocredit in deze mensen in 
Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zij geloven in de kracht van microkrediet. Geld lenen in plaats van geven zorgt voor 
zelfvertrouwen. Hierdoor krijgen mensen de kans zélf een bestaan op te bouwen. De tweede collecte is voor de 
Algemene middelen. Tijdens de Lessons&Carols dienst in de avond is de diaconiecollecte voor hulp aan vluchtelingen in 
Maassluis. 

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.

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


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 zullen 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

Huwelijksjubilea:
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+:
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.
 
Collecten 4 december 
Diaconie, alg,middelen: € 148,20          
Kerk:                              € 176,80    
Diaconie, HGJB[HA]:     € 363,90            

Diensten Zondag 18 december
10.00 uur: ds. B. Bakelaar, Krimpen ad Lek
19.00 uur: ds. K.W. de Jong uit Woerden.
Kinderoppas: Jezus geboren – Lucas 2             De stal van Bethlehem – Lucas 2
Baby-Peuter oppas:  Leontine                            Bijbelklas:  Hannah          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oderstaand de orde van dienst voor zondagmorgen 11 december. Voorganger is ds. Ouwendijk uit Alphen ad Rijn. Tenzij 
anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. Organist is Jaap Kroonenburg.

Gezang 114 vers 1, 3 en 4
Psalm 113 vers 2 en 3                                   Oude Berijming
Psalm 86 vers 2, 4 en 5
Kinderlied                                                          onder begeleiding van de piano
Gezang 109 vers 3, 5 en 6
Gezang 112
Gezang 106 vers 1, 2 en 4
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing Jesaja 57 vers 14-21


