
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 15 januari 2023  IN  IMMANUËLKERK
09.00 uur: ds.Gerrit van Wolfswinkel
19.00uur: ds. C.H. van Wesdorp uit Zoetermeer

Bij de diensten
Komende zondagmorgen lezen we Mattheus 3:1-12. Kerntekst is vers 8: breng dan vruchten voort in overeenstemming met 
de bekering. De dienst staat in het teken van voorbereiding Avondmaal. Hartelijk welkom in beide diensten.

Meeleven
Dhr. Cor van Staalduijnen (Merellaan 415, 3145 EP) is deze week teruggekomen uit het ziekenhuis. Fijn dat dat kon, na 
eerdere complicaties. Van harte voorspoedig herstel toegewenst.
Bij meerdere leden van onze gemeente zijn zorgen en/of verdriet. Een woord ter bemoediging: 'Want de ogen van de 
HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem' (2 Kron. 
16:9).

Agenda
16 jan 19.45: catechisatie
16-21 jan: week van gebed
18 jan 14.30: ontmoetingsmiddag
19 jan: week van gebed in GK
20 jan: creatieve avond
25 jan 18.45: gebedskring

Censura Morum
Een steeds terugkerend moment in de week voorafgaand aan het Avondmaal is het censura morum. Een tweetal 
ouderlingen zit daarvoor klaar in de Schans. Maar wat is censura morum eigenlijk? 
Letterlijk betekent het onderzoek naar de levenswandel. De vraag is of er bezwaren zijn tegen deelname aan het 
Avondmaal. Zo'n bezwaar zou een hoogoplopend conflict kunnen zijn, grensoverschrijdend gedrag, het in de wereld 
brengen van een roddel enzovoorts.
Censura morum is in eerste instantie bedoeld voor de broeders van de kerkenraad onderling. Als één van de broeders 
moeite heeft met de invulling van het ambt door één van de anderen, wordt dat uitgepraat. Daarnaast krijgen 
gemeenteleden de gelegenheid om in gesprek te gaan over mogelijke bezwaren tegen deelname Avondmaal. Uitgangspunt 
is dat dit eerst in onderling gesprek is besproken (Mat 18:15-17), al zal dat niet altijd kunnen.
Het doel van censura morum is dat we op gepaste, waardige wijze het heilig Avondmaal vieren. We vinden het daarom een 
waardevol onderdeel van de voorbereiding op het Avondmaal. Met ingang van komend Avondmaal zullen we het wel iets 
anders organiseren. Wilt u gebruik maken van censura morum, neem dan contact op met de predikant of uw wijkouderling, 
zodat we een afspraak kunnen maken voor een gesprek.

Avondmaal vieren
De viering van het Avondmaal is altijd weer iets om naar uit te zien. Door ziekte, ouderdom of andere omstandigheden is het
niet altijd mogelijk om hieraan deel te nemen in de kerk zelf. Daarom is het mogelijk dat het Avondmaal bij u thuis bediend 
wordt. Afhankelijk van de situatie is het mogelijk om thuis, gelijktijdig met de viering in de kerk mee te doen, of dat de 
predikant met ouderling/diaken na de dienst bij u thuis langs komt. Wilt u hier gebruik van maken, neem dan contact op met 
uw wijkouderling.
Ter info: omdat niet iedereen alcohol mag nuttigen, zal er vanaf komend Avondmaal ook druivensap beschikbaar zijn. Wil je 
daar gebruik van maken, laat het dan even weten aan een van de diakenen.

Bloemen
Op  zondag 8 januari werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar Marina van Muijen en naar 
Dhr. C. Pool.

Giften
Roel Touw ontving van mevr. vd.M. € 50 voor de kerk en € 50 voor  het orgel. Hartelijk dank

Kerkbusje
Roel Touw leegde het kerkbusje van mevr. B. dat € 63,80 voor de kerk bevatte . Hartelijk dank

Diaconiecollecten: De diaconiecollecte is bestemd voor Nicaragua, hulp voor kinderen in een uitzichtloze situatie. Een 
project van P1027. In vijf achterstandswijken van drie grote steden in Nicaragua biedt de kerk kinderen en tieners een kans 

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


om te ontsnappen uit de vaak uitzichtloze situatie van armoede, geweld en verslaving. De kinderen krijgen hulp bij huiswerk,
les in lezen en rekenen, bijbels onderwijs en sport en spel. Daarnaast ontvangen zo’n 60 kinderen elke dag een maaltijd. 
Van harte aanbevolen. 

Werkgroep gemeenteopbouw: Afgelopen week zijn we opnieuw bij elkaar geweest als werkgroep gemeenteopbouw. We 
hebben terug- en vooruit gekeken. Terugkijkend: fijn dat de avond rond het Avondmaal zo goed verliep, er waren open 
geloofsgesprekken. Vooruitkijkend: de creatieve avond komt steeds dichterbij, er staan nog een preekbespreking en een 
afsluiting van het thema 'Aan tafel' op de planning .
Als werkgroep denken we ook na over wat dat eigenlijk is: gemeenteopbouw. Deze keer hebben we een aantal teksten 
gelezen van Paulus, waarin hij schrijft: wees mijn navolgers. Met andere woorden: Paulus ziet zichzelf in bepaalde 
opzichten als voorbeeld voor de gemeente. Zou dat ook gemeenteopbouw zijn? Als gemeente elkaar opbouwen in het 
navolgen van Christus. Dat vraagt erom dat we samen ontdekken welk gedrag en welke houding hoort bij de navolging van 
Jezus. En dat we dat aan elkaar voorleven. Je begrijpt, we zijn hier nog niet over uitgedacht.

Klokken van hoop & verwachting: Op zaterdag 14 januari luiden om 11:00 uur de klokken van de Groote Kerk en 
Immanuelkerk te Maassluis. Dit luidmoment markeert de start van de actie Kerkbalans, dan worden de mails verzonden en 
het is een oproep aan de lopers om de uit te brengen enveloppen op te halen in de Groote Kerk. Dankzij Kerkbalans kunnen
de kerken functioneren en kunnen zij hun maatschappelijke functie voor mensen binnen en buiten de kerk blijven vervullen. 
Dit jaar wordt een bijzonder jaar omdat wegens de sterk gestegen kosten van onderhoud en energie in de loop van dit jaar 
helaas een ingrijpend besluit moet worden genomen waar de kerkdiensten en andere activiteiten in de toekomst plaats 
zullen vinden. Uitgangspunt is dat de huisvestingskosten sterk gereduceerd moeten worden want kerkgenootschappen 
krijgen geen subsidie van de overheid en komen niet in aanmerking voor het energieplafond. Toch luiden de klokken van 
hoop en verwachting. Want ook dit jaar werden nieuwe leden verwelkomd, ontstonden nieuwe initiatieven en werd meer 
pastorale zorg verleend. De kerken in Maassluis zijn van betekenis, springlevend en vitaal. Daarom geven de kerkleden 
'vandaag' voor de kerk van morgen. 

Week van gebed
Week van gebed voor eenheid 2023 wil verbinding brengen waar racisme voor verdeeldheid zorgt.
De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. 
Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en 
racisme. Christenen in de hele wereld komen in de Week van gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de 
wereld. Het thema, Doe goed, zoek recht, is dit jaar aangedragen door christenen uit de Amerikaanse staat Minnesota. Ook 
in Maassluis zijn er gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden, is hartelijk welkom.
De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken, SKIN en netwerk MissieNederland. Door heel Nederland zijn 
honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De organisaties 
ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema Doe goed, zoek recht. Zo is er een
gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er materialen beschikbaar voor kinderen en tieners.  
Meer informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl
Zondag 15 januari 2023:
oecumenische startdienst om 10:30 in de Immanuelkerk – Lange Boonestraat 5
Alle samenkomsten beginnen om 19.30 en duren ongeveer een uur.
Maandag 16 januari 2023:     Leger des Heils (LdH) om 19:30 - Noordvliet 63
Dinsdag 17 januari 2023:       EGMA Maranathakerk om 19:30 G.A. Brederolaan 49
Woensdag 18 januari 2023:   De Ark ( NGK) om 19:30 Rembrandtlaan 2
Donderdag 19 januari 2023:  Groote Kerk (PKN) om 19:30 Kerkplein 2
Vrijdag 20 januari 2023:         Bethelkerk (CGK) om 19:30 Wagenstraat 9
Zaterdag 21 januari 2023:-    De RKK Petrus en Paulus kerk verzorgt een gebedswandeling die om 15:00 
start Andreasplein 1
- Afsluitende gebedsbijeenkomst Kompas (Gkv) om 19:30  Ibisstraat 1

40 jarig ambtsjubileum ds. van Belzen
Wij feliciteren onze oud-wijkpredikant Dominee Jan van Belzen met het feit dat hij deze zondag zijn 40 jarig ambtsjubileum 
hoopt te vieren in de kerk in Langerak, de gemeente waar hij 40 aar geleden ook is bevestigd. Met hem zien we in 
dankbaarheid terug op de jaren dat hij ook onze wijkgemeente mocht dienen als wijkpredikant en later in de vacaturetijd na 
het vertrek van ds. Joan Tangé als bijstand in het pastoraat. Ab den Heijer en Edwin van Muijen zullen onze wijkgemeente in
deze jubileumdienst te Langerak vertegenwoordigen. 

Orgelpijpen
De orgelpijpen brachten in december 58 euro op, mede dankzij een goed bezocht Kerstconcert. Orgelbezoek voegde daar 
60 euro bij. Hartelijk dank voor uw bijdragen.
Aangezien de kerkdiensten nu plaats hebben in de Immanuelkerk en Koningshof kunt u uw bijdragen voor het Garrels-orgel 
overmaken naar rekening NL75 INGB 0005 7323 40 t.n.v. Orgelcommissie Groote Kerk Maassluis. De orgelpijpen staan 
daar in januari en februari niet.
Het eerste orgelconcert is tweede Paasdag 20 uur. Noteert u het al vast in de agenda?
Namens alle leden van de orgelcommissie wens ik u allen een heel gezond en gezegend 2023 toe!
een hartelijke groet, 
Jaap Kroonenburg.



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
    
Diensten Zondag 22 januari 
09.00 uur en 19.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel (Heilig Avondmaal)  
Kinderoppas: De roeping van de discipelen – Markus 1, Johannes 1      
Baby-Peuter oppas:  Wendy        Bijbelklas: Jet vsdh                                     
========================================================================================

Orde van dienst voor zondagmorgen 15 januari. Voorganger ds. Gerrit van Wolfswinkel. De dienst begint om 09.00 uur en 
wordt gehouden in de Immanuelkerk. Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. 
Organist is Piet George Klootwijk.

 
Psalm 34 vers 1 
Psalm 34 vers 4
Gezang 282 vers 1 en 4                                 onder begeleiding van de piano door Leo den Broeder
Kinderlied Gezang 41 vers 1 en 2                  onder begeleiding van de piano door Leo den Broeder
Psalm 119 vers 1                                          Oude Berijming
Gezang 56 vers 1 en 2
Psalm 86 vers 4
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Mattheüs 3:1-12

Orde van dienst voor zondagavond 15 januari. Voorganger is ds. Wesdorp uit Zoetermeer. De dienst zal worden gehouden 
in de Immanuëlkerk. Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. Organist is Jaap 
Kroonenburg.

Psalm 91 vers 1
Psalm 91 vers 5
Gezang 297 vers 7 en 8
Psalm 108 vers 2 en 4
Psalm 118 vers 7                                        Oude Berijming
Gezang 420

Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3

Schriftlezing 1: Mattheus 4: 1 - 11
Schriftlezing 2: Hebreeën 2: 17-28


