
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 22 januari 2023  IN  IMMANUËLKERK
09.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel (Heilig Avondmaal)  
19.00uur:   ds. Gerrit van Wolfswinkel (Heilig Avondmaal)  

Bij de diensten
Afgelopen zondagmorgen luisterden we naar woorden van Johannes de Doper: breng vruchten voort in overeenstemming 
met de bekering. Komende zondag wordt  in de morgen en in de avond het Avondmaal bediend. Iedereen die de dood van 
Jezus wil gedenken is welkom. Het is (onder meer) de plek waar we actief gevoed worden om vrucht voort te brengen. 
Zoals we lezen in Johannes 15:5 Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want 
zonder Mij kunt u niets doen... 8 Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.
In beide diensten luisteren we naar woorden van Jezus uit Mattheüs 5:6 Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de 
gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
De morgendienst zal korter zijn dan dat we gewend zijn bij Avondmaalsvieringen, omdat om half elf de volgende dienst al 
begint. Dat hoeft een goede viering niet in de weg te staan, we zien uit naar komende zondag.

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 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.

Meeleven
Mevr. Voogt Molenaar van Noorddijk 8d verblijft momenteel in het Marnix in verband met een bekkenfractuur. We wensen 
haar voorspoedig herstel. 
Een woord voor onderweg: 'Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet 
wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer' (Jesaja 54:10).

Agenda
23 jan 19.45: catechisatie
16-21 jan: week van gebed
24 jan: vergadering wijkkerkenraad
25 jan 18.45: gebedskring

Bloemen
Op  zondag 15 januari werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar dhr. Van Staalduijnen en 
naar mevr. van Zanten-van der Stelt 

Diaconiecollecten
De eerste diaconiecollecte is bestemd voor de Algemene middelen. Ook wordt deze zondag het Heilig Avondmaal gevierd. 
Het collectedoel voor het Heilig Avondmaal dit jaar is bestemd voor Stichting de Haven. Stichting De Haven is er voor 
moeders, dochters en zussen in de prostitutie. Zij willen mensen in het prostitutiecircuit inspireren, hoop bieden en 
ondersteunen. Ze zoeken deze vrouwen op, zijn er voor hen en blijven tot ze kunnen gaan. Bezoek de website van Stichting
de Haven voor meer informatie over dit werk. www.dehaven.nl . Helpt u mee? Van harte aanbevolen. 

Verslag Kerkenraadvergadering 20-12-2022
Welkom door de voorzitter Evert Vruggink.  Edwin van Muijen opent de vergadering met schriftlezing uit L 2 vers 1-7 en met 
gebed en we zingen Lied 17 vers 1.
We gaan in januari kerken in de Immanuëlkerk, in februari in Koningshof en in maart in de Groote Kerk,
vanaf 8 Januari t/m 12 februari om 9.00 uur en vanaf 12 februari t/m eind maart om10.30 uur. De avonddienst zal in 
dezelfde kerk gehouden worden als de ochtenddienst.
We bespreken de viering van het HA thuis voor een aantal gemeenteleden onder ons die de viering thuis hebben moeten 
doen.
Bij de ingang komt een kaartje ter kennisgeving dat men tijdens de diensten gefilmd kan worden. 
We bespreken de viering op 2e Kerstdag van het kinderkerstfeest
Er wordt gesproken om een A5 boekje te maken met voor iedere maand een Lied of Psalm om in te studeren in de 
kindernevendienst. Dit lied wordt dan aan het eind van de maand gezongen in de eredienst.

http://www.dehaven.nl/
https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis


Er wordt vanuit de KR geopperd dat het is belangrijk is dat er een lied gekozen wordt dat iedereen kent en dat de organist 
goed kan spelen. 
De kerkrentmeesters zijn druk bezig met Actie Kerkbalans.
Vanaf 1 jan werkt de dominee 70%.  Zijn vrouw heeft werk gevonden. 
De dominee vervolgt dat er op 12 jan 2023 een bierproeverij in de Waker is georganiseerd. Doel is om de afgehaakte 
gemeenteleden/jongeren terug te krijgen binnen de gemeente. Ook de aangesloten gemeenteleden zijn hierbij uitgenodigd. 
Doel is om dan in een informele omgeving een “een goed gesprek te krijgen”. 
Ab den Heijer sluit af met gebed. 

Bedankt
Lieve mensen,
Het laatste jaar waren er wat gezondheidsperikelen. Met name met mijn hart. Voor hartritmestoornis zal ik wel blijvend 
medicijnen moeten slikken. Verder hebben ze een van mijn aders gedotterd en een stent geplaatst. Dat is allemaal prima 
verlopen afgelopen donderdag 12 januari. 
Van een andere orde!  Zondag 15 januari was het 40 jaar geleden dat ik predikant mocht worden in de Hervormde Kerk ( nu
de Protestantse Kerk in Nederland), met als beginnende standplaats Langerak. Dat hebben we, met onze geliefden, 
herdacht in een dankbare dienst. 
Tot mijn verrassing was daar ook een afvaardiging van de Groote Kerk aanwezig.
Van bovenstaande was wel het een en ander tot enkelen doorgedrongen, maar bij deze bent u op de hoogte.
Ook namens Elly, mijn vrouw, wil ik u allen danken voor uw meeleven (ook rond de feestdagen!) en de goede plek die we 
onder u mogen innemen.
Met een hartelijke groet, in verbondenheid,
ds. Jan van Belzen

Diensten Zondag 29 januari 
09.00 uur: ds. R.J.F. Lock uit Bodegraven  
19.00 uur: ds. M.D. v.d. Giessen uit Krimpen ad IJssel
Kinderoppas:Jezus geneest – Markus 1+2      
Baby-Peuter oppas: Leontine     Bijbelklas: Hannah v.Wolfswinkel                                  
========================================================================================

 Orde van dienst voor de morgendienst van zondag 22 januari. Voorganger is ds. Gerrit van Wolfswinkel. Deze dienst 
zal worden gehouden in de Immanuëlkerk en zal beginnen om 09.00 uur. In deze dienst zal het Heilig Avondmaal worden 
gehouden. Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. Organist is Piet George Klootwijk.

Psalm 84 vers 1
Psalm 84 vers 2
Gezang 421
Gezang 424b vers 1 en 2
Psalm 63 vers 1
Na de nodiging speelt de organist terwijl mensen aankomen en hun plek innemen

1e schriftlezing aan de eerste tafel: Johannes 15 vers 4 en 5
Gezang 54 vers 2
Bij het opstaan en weer in de kerk gaan zitten speelt de organist
Na de nodiging speelt de organist terwijl mensen aankomen en hun plaats innemen

2e schriftlezing aan de tweede tafel: Johannes 15 vers 7 en 8
Gezang 54 vers 3
Bij het opstaan en weer in de kerk gaan zitten speelt de organist
Psalm 89 vers 7                                Oude Berijming
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Mattheüs 5 vers 1-12

Orde van dienst voor de avonddienst van zondag 22 januari. Voorganger is ds. Gerrit van Wolfswinkel. In deze dienst is 
er voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal. De dienst zal worden gehouden in de Immanuëlkerk. Tenzij anders 
vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. Organist is Jaap Kroonenburg.

Psalm 42 vers 1                               Oude Berijming
Psalm 42 vers 5                               Oude Berijming
Gezang 393 vers 2 en 3
Schriftlezing aan de tafel: uit Johannes 15 en Psalm 103
Zingen aan de tafel: Gezang 54 vers 5
Psalm 85 vers 3 en 4
Psalm 17 vers 2 en 7
Psalm 18 vers 1
Gezang 486 vers 1, 3 en 4
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing Mattheus 5:1-12


