
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

Zaterdag 24 december, Kerstavond 
19:30 uur: ds Gerrit van Wolfswinkel 
Zondag 25 december, 1e Kerstdag   
10.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel
19.00 uur: Geen dienst
Maandag 26 december 2e Kerstdag
10.00 uur - ds. Gerrit van Wolfswinkel (Kerstviering met de jongeren)
31 december,  Oudjaarsdienst
19.30 uur - ds. Gerrit van Wolfswinkel
 
Bij de diensten
In de kerstdiensten van Kerstavond en Eerste Kerstdag lezen we uit Mattheüs 1. Het thema van de dienst op Kerstavond is 
'Veelbelovend' en op Kerstmorgen 'God met ons'. Met Kerst vieren we feest en dragen we een boodschap vol van hoop uit. 
Tegelijk stellen we elkaar de vraag of we wel overzien wat de impact hiervan is, ook voor ons persoonlijk.
Op Tweede Kerstdag vieren we met jong en oud het kinderkerstfeest met aansluitend een brunch. We luisteren dan naar het
verhaal over de Wijzen uit het Oosten. Het is enorm fijn om te merken dat er al zoveel aanmeldingen zijn en te zien hoe 
enthousiast de voorbereidingen vorm krijgen.

Meeleven: Van Ina Spier - Versluis (Noordvliet 129, 3142 CL) ontvingen we bericht dat zij afgelopen weekend haar heup 
gebroken heeft. Inmiddels is ze geopereerd en ligt ze in het ziekenhuis Franciscus in Rotterdam. Ze zal een dezer dagen 
een plekje krijgen om te revalideren. Van harte sterkte toegewenst, samen met je man Jurgen! Van Kees Pool ontvingen we 
bericht dat hij voor de Kerstdagen alweer thuis mag zijn. Fijn om weer op het vertrouwde plekje te zijn en sterkte met het 
verdere herstel. Ook over Mees van der Zwan een positief bericht, zie verderop in deze zondagsbrief. Dat maakt dankbaar!
Zo zijn er berichten die positief zijn of waar we van schrikken. Hoe de berichten ook zijn, in alle omstandigheden mag het 
woord klinken van Maria, de moeder van Jezus. 'Hij heeft oog gehad voor mij'. Dat zijn woorden uit haar loflied. God heeft 
Maria in haar nederigheid aangezien. Hij trok Zich het lot aan van Zijn volk en van deze wereld. Hij zond uit liefde Zijn Zoon, 
als dat geen merkbaar bewijs ervan is dat Hij oog heeft voor ons! Dat vieren we deze dagen en dat mag ons (figuurlijk 
gesproken) op de been houden.

Bericht van overlijden: Afgelopen week op 20 december is mw. M. (Riet) den Broeder - Siepman (corr. adres: Asserdreef 
78, 3146 AE) overleden. De laatste dagen van haar leven namen haar krachten snel af, totdat ze de oversteek maakte naar 
het eeuwige Vaderhuis. D.V. dinsdag 27 december nemen we afscheid van een geliefde (schoon)moeder en zuster uit de 
gemeente in een dankdienst die begint om 13.00 uur. Vanaf 11.30 tot 12.15 is er gelegenheid tot condoleren. De familie 
vindt het fijn om aansluitend (voorafgaand dus aan de dienst) samen met u koffie te drinken en een broodje te eten. Na 
afloop van de dankdienst volgt de begrafenis op de Nieuwe Begraafplaats. We wensen Leo en Nelleke, alsook de overige 
familieleden troost en sterkte toe in deze dagen van afscheid nemen.

Bloemen
Op zondag18 december werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar Riet den Broeder en 
naar mevr. Mosterd-Bakker.

Giften
Agnes Vruggnk ontving  € 10 van mevr. de B. voor de bloemenpot.
Hartelijk dank.

Diaconiecollecten
In de diensten op kerstavond en eerste kerstdag is de diaconiecollecte bestemd voor Kinderen in de knel, een beter leven 
voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. De gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Gebrek aan schoon 
drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, 
onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Kerk in Actie 
gunt hen een beter leven en komt daarom in actie voor hen. Doe met ons mee! Op tweede kerstdag, bij het kinderkerstfeest,
is de diaconiecollecte ook voor Kinderen in de knel. De tweede collecte is voor de onkosten van deze dienst. 

Lieve mensen, 
Even een update over Mees. Een keer of 4 per jaar moeten we met hem naar het ziekenhuis voor controle. Zijn zicht is nu 
rond de 20-25%. De laatste keren bleek dat zijn rechteroog te hard groeide, waardoor hij mogelijk weer geopereerd moet 
worden. Maandag zijn er weer metingen gedaan, en de resultaten zijn positief. Zijn oog is zelfs kleiner geworden! We zijn 
heel dankbaar dat het voor nu weer goed is. Verder gaat het heel goed met Mees, op school leert hij snel. We willen 

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


iedereen bedanken in de gemeente die aan ons denkt, een kaart stuurt, voor ons bidt of voor een bemoedigend woord. We 
danken onze God, Hij zorgt altijd voor ons. 
Lieve groet, Wendy, Peter, Mees en Lenthe van der Zwan.

Kerstgroeten en Nieuwjaarswens uit Sellingen
Beste gemeenteleden van de Groote Kerk
Over een paar dagen – als ik dit schrijf - vieren we Kerst 2022 en vijf dagen daarna steken we de grens over van 2022 naar 
2023
Het is een cliché, maar wat gaat de tijd snel! En wat fijn, dat corona in de eindfase is aanbeland, zoals een bekende arts en 
viroloog vandaag aangaf in het Dagblad van het Noorden.Er is weer een concert geweest met het Urker Mannenkoor in een
uitverkochte Groote kerk en zaterdagavond komt Ichthus uit Sliedrecht zingen o.l.v. Martin Zonnenberg en met Martin Mans 
op het orgel. Diensten waar wij in onze tijd in Maassluis ook hele fijne herinneringen aan bewaren. Wat fijn, dat dit nu 
allemaal weer kan. Lenie en ik maken het goed in Sellingen. Ik ga nog regelmatig voor in de kleine gemeenten in Groningen
en Friesland en in vroegere gemeenten, waar we werkzaam zijn geweest. Gelukkig gaat het onze kinderen en kleinkinderen
het ook goed. We leven in een spannende en crisisvolle tijd. Ook hier zijn er veel mensen die de eindjes niet meer aan 
elkaar kunnen knopen en de kachel niet meer aan durven zetten. 31 procent van de huizen van de huizen in Westerwolde, 
waar Sellingen deel van uit maakt, heeft het laagste energielabel en dat betekent zoveel als stoken voor buiten. En dat met 
die enorm hoge prijzen. Waar gaat het allemaal naar toe? Met Oekraine, de hoorn van Afrika, het klimaat, de stikstofcrisis, 
de energiecrisis, de aardbevingscrisis enz. enz. Eén ding is zeker: het gaat naar Gods toekomst toe! Want wat er ook 
gebeurt: er is er Eén die deze wereld in Zijn hand houdt en Zijn plan volvoert. Lenie en ik wensen u en jullie van harte Gods 
zegen toe op het Kerstfeest en een gezond, voorspoedig en bovenal gezegend 2023. Joan en Lenie Tanghé, Sellingen.
tanghejf@gmail.com.

Collecten 18 dec
Diaconie, Myanmar: € 145,60
Kerk:                         € 111,05
Kerk, wijkkas:           € 179,00

Diensten Zondag 1 januari 
10.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel
19.00 uur: ds. A. van Duinen uit Loosdrecht.
Geen kinderoppas:        


