
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 8 januari 2023  IN  IMMANUËLKERK
09.00 uur: ds.J. Tadema uit Nijkerk   19.00 ds.  H.J.P. de Pater uit Nieuwegein.

Bij de diensten
Deze zondag zijn er twee gastvoorgangers en zijn we te gast in de Immanuëlkerk. Van harte goede diensten toegewenst!

Bij het nieuwe jaar: Van harte wensen we ieder Gods zegen voor het nieuwe jaar.
In je hart en in je huis, de zegen van God
In je komen en in je gaan, de vrede van God
In je leven en op je zoektocht, de liefde van God
Bij het einde, nieuw begin, de armen van God om te ontvangen
Thuis te brengen
Elke dag, Gods genade
Afgelopen weken hebben we vele kaartjes ontvangen uit de gemeente. Dat doet goed. Hartelijk dank, mede namens 
Liesbeth.

Van de kerkenraad
Namens de kerkenraad wil ik u en jullie een gezegend 2023 toewensen.
Achteromkijkend naar 2022 kunnen we vaststellen dat we een enerverend jaar achter de rug hebben met hoogte- en 
dieptepunten.
De oorlog in Oekraïne woedt nog steeds en zo zijn er nog meer maatschappelijke crises gaande.
Een bewogen tijd waarin we als wijkgemeente Groote Kerk vooral dankbaar mogen zijn. Dankbaar voor een nieuwe 
predikant, het instellen van diverse werkgroepen die, nu we nog maar 0,7 fte predikant mogen hebben, veel werk uit handen
nemen, mooie diensten en initiatieven, kortom veel om dankbaar voor te zijn.In het nieuwe jaar hopen we dit verder uit te 
bouwen met elkaar.
Mocht u ideeën hebben die onze gemeente mee kunnen helpen opbouwen, dan houden we ons uiteraard aanbevolen. We 
hebben tenslotte de opdracht om het Evangelie van vergeving en redding door het werk van onze Heere Jezus niet alleen 
voor onszelf te houden, maar om dit door te geven aan zoveel mogelijk mensen die er nog geen weet van hebben.
Dit jaar zullen denkelijk ook de gebouwen perikelen tot een nieuwe situatie leiden waarin we weer onze weg moeten gaan 
vinden. Spannend is het zeker en zodra daar nieuws over is wordt u natuurlijk op de hoogte gebracht.
Als u dit leest kerken we inmiddels tijdelijk niet meer in de Groote Kerk. Dat is niet zomaar. Het levert PKN Maassluis een 
besparing op van rond de €50.000,-- en dat is serieus veel geld.
 Wij bidden ook dit jaar om Gods nabijheid en Zegen voor het werk wat op ons pad gaat komen en kijken met vertrouwen de
toekomst in, wetende dat onze Vader in de hemel nooit laat varen wat zijn hand ook in Maassluis, eenmaal begon.  
Namens de kerkenraad, Evert Vruggink

Meeleven: 
 Vorige week is dhr. Mari van Muijen (DrieMaasHave, StadsMolen 101, 3146 CT) lelijk gevallen en heeft hij een nieuwe 
heup gekregen. De operatie is goed gegaan, het herstel is broos. Spannend hoe Mari er doorheen zal komen. Van harte 
herstel toegewenst, en kracht voor ieder die om Mari heen staat. Deze week is (als alles volgens planning verlopen is) dhr. 
C. van Staalduijnen (Merellaan 415, 3145 EP) geopereerd aan zijn heup.  We hopen met hem op voorspoedig herstel. Mw. 
Ina Spier (Noordvliet 129, 3142 CL) is deze week voor revalidatie overgeplaatst naar het revalidatiecentrum Hannie 
Dekhuijzen in Rotterdam-Zuid (Carnissedreeef 8, 3084 NN, Rotterdam). We wensen haar man Jurgen sterkte toe nu hij 
steeds zo ver moet reizen om Ina te bezoeken. 
Met Nieuwjaar kwam (in aangepaste vorm) een citaat van Corrie ten Boom voorbij. Woorden voor elke dag: wees nooit 
bang om een onbekende toekomst zingend te leggen in de handen van een bekende God.

Felicitatie
Wij feliciteren Gerard de Waardt die afgelopen dinsdagavond uit handen van burgemeester Haan de Chapeau van de 
gemeente Maassluis kreeg overhandigd. Naast zijn orgelspel in Maassluis en daarbuiten benoemde de burgemeester het 
bijzondere gegeven dat Gerard beiaardier is van het carillon van de Groote Kerk.

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.
Mevrouw Mostert ontving € 10 voor de bloemenpot van mevrouw M.
Allen hartelijk dank

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


Agenda: 
  9 jan 19.45 - catechisatie
11 jan 10.00 - bijbelkring
11 jan 18.45 - gebedskring
11 jan - oude kranten
13 jan middag - Bezoek aan Vathorst
20 jan - creatieve avond
15 feb - wijkavond

Diaconiecollecten
Vandaag is de diaconiecollecte in alle kerkdiensten in de Immanuelkerk bestemd voor: Collecte Protestantse Kerk 2023 - 
Missionair werk (dorpskerken). Bijna elk dorpsgezicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het tekent de rol 
die de kerk vanouds heeft: middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag nog. Op allerlei manieren zoeken 
gemeenten naar mogelijkheden om van betekenis te zijn voor de mensen in hun dorp of stad en verbonden te zijn met hun 
omgeving. Bijvoorbeeld met een inloophuis waar iedereen welkom is, of met een moestuin voor de hele buurt. De 
dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen delen, ideeën 
opdoen en elkaar inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in hun omgeving. Met uw bijdrage aan de collecte 
ondersteunt de Protestantse Kerk het missionaire activiteiten in het hele land. Geef in de collecte of maak een bijdrage over 
op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Missionair Werk januari. Helpt u mee om deze collecte tot een 
succes te maken? Hartelijk dank!

Aangepaste uitgifte collectemunten
Zoals u weet worden in de maanden januari t/m maart de kerkdiensten op één van onze drie locaties gehouden. De per 
bankoverschrijving bestelde collectemunten kunt u uitsluitend afhalen op de locatie waar op dat moment de diensten 
worden gehouden als dat is in de Immanuelkerk of in de Groote Kerk. Omdat op de locatie Koningshof geen afsluitbare kast
aanwezig is kunnen daar geen collectemunten worden afgehaald. De afhaallocaties Hadassa en Hartenlust blijven uiteraard
de gehele periode gedurende openingstijden beschikbaar. Bij vragen, bel of mail: koheijboer@gmail.com of 06 2027 5377. 
Ko Heijboer en Jan Bol

Kerkbusje   
Roel Touw leegde het kerkbusje van mevr. V.v.d.M. dat bevatte € 50 voor de kerk, € 50.00 voor het orgel en € 20 voor de 
bloemen

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 

ontmoetingsmiddag 
Op D.V. 18 januari is er weer een ontmoetingsmiddag in de Schans. U bent van harte welkom!
Aanvang 14:30, vanaf 14:00 aanloop met koffie
Heeft u vervoer nodig bellen naar Nel van Baalen tel: 5917643

Kerkdiensten onder verantwoording wijkgemeente Groote kerk
8 t/m 29  januari 2023 Immanuelkerk 0900 – 10:30 Vroege dienst
5 en 12 februari 2023 Koningshof 09:00 – 10:30
19 en 26 februari 2023 Koningshof 10:30 – 12:00 Late dienst
5 t/m 26 maart 2023 Groote Kerk 10:30 – 12:00
De avonddienst vindt plaats in hetzelfde gebouw waar ook de ochtenddienst was, aanvang blijft 19:00 
uur.
 Samengevat:
In elk gebouw worden op 4 zondagen twee morgendiensten na elkaar gehouden.
De eerste 6 zondagen heeft wijkgemeente Groote kerk de vroege diensten, de laatste 6 zondagen de late diensten.
Adres Immanuelkerk: Lange Boonestraat 5, 3142 CC Maassluis (parkeren op parkeerterrein van de weekmarkt of met 
parkeerschijf bij de Jumbo).
Adres Koningshof: Uiverlaan 20, 3145 XN Maassluis (parkeren bij winkelcentrum aan de zijde van de Uiverlaan, vervolgens 
te voet Uiverlaan oversteken, zelfde ingang als Theater Koningshof.
    
Diensten Zondag 15 januari 
09.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel
19.00 uur: ds. C.H. van Wesdorp uit Zoetermeer   
Kinderoppas:Jezus in de woestijn - Mattheüs 4
Baby-Peuter oppas:  Willy + Rianne             Bijbelklas: Atie Bouterse

mailto:koheijboer@gmail.com


Orde van dienst voor zondagmorgen 8 januari. Voorganger is ds. Tadema uit Nijkerk. Deze dienst zal worden gehouden 
in de Immanuëlkerk en begint om 09.00 uur. Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. 
Organist is Gerard de Waardt.

Gezang 281 vers 1 en 4
Psalm 25 vers 5
Psalm 25 vers 7
Kinderlied                                           onder begeleiding van de vleugel
Psalm 62 vers 4                               Oude Berijming
Psalm 119 vers 27 en 66
Gezang 461 vers 1, 2 en 3
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Klaagliederen 3 vers 19-33
 

Orde van dienst voor zondagavond 8 januari. Voorganger is ds. de Pater uit Nieuwegein. De dienst zal worden gehouden
in de Immanuëlkerk en begint om 19.00 uur. Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. 
Organist is Jaap Kroonenburg.

Psalm 146 vers 1, 3 en 5                              Oude Berijming
Psalm 32 vers 2 en 4
Gezang 16 vers 3 en 4
Gezang 610
Gezang 438
Gezang 476 vers 4 en 6
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Lukas 3 vers 1-22
 


