
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 do nderdag 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 29 januari 2023  IN  IMMANUËLKERK
09.00 uur: ds. R.J.F. Lock uit Bodegraven  
19.00 uur: ds. M.D. v.d. Giessen uit Krimpen ad IJssel

Bij de diensten
We mogen terugkijken op een gezegende zondag, waarin tweemaal de avondmaalstafel in ons midden stond. Anders dan 
anders, uit de reacties bleek dat het er niet minder om was.Ook is opnieuw thuis het Avondmaal meegevierd.
Voor komende zondag goede diensten toegewenst onder het gehoor van twee gastpredikanten.
Meeleven
Meeleven: Inmiddels is Ina Spier thuisgekomen voor verder herstel, fijn dat het zo voorspoedig verlopen is. Mw. P (Fie) 
Mostert - Steenwijk (De Vloot 15, 3144 PA) is vorige week vrijdag geopereerd. Na de eerdere teleurstelling was het fijn dat 
de operatie nu doorging. Inmiddels is mw. Mostert naar het Marnix, kamer 61. Sterkte met herstel toegewenst. Mw. D. (Dit) 
Mostert - Kort (Vondelpark 17, 3141 CJ) heeft afgelopen week haar heup gebroken bij een val. Inmiddels is ze geopereerd, 
het herstel is momenteel broos. Ze ligt (op moment van schrijven) nog in het ziekenhuis en we hopen dat het herstel zich 
doorzet.
Ziekte, zorg en verdriet kan van alles met je doen. Het maakt je neerslachtig, het knaagt aan je, het brengt je dichter bij 
mensen om je heen of bij God, enz. Dat kan zelfs tegelijk en naast elkaar bestaan. Dat kan ook, zeker als je je geborgen 
weet bij God. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt  
tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik' (Psalm 91:1,2)

Agenda
27 feb 19.45 catechisatie
Save the date: 15 februari wijkavond Groote Kerk

Giften
Ontvangen van mevr. v.Z. € 40 voor de wijkkas. Ouderling Ab den Heijer ontving van de fam v.S. € 25 voor de kerk en €
25 voor de wijkkas. Ouderling Wijnhorst ontving op huisbezoek € 20 voor de wijkkas. Allen hartelijk dank.

Bloemen
Op  zondag 22 januari werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar dhr. Barendregt en naar 
mevr. G.C.E. Harlaar-van Straten 

Diaconiecollecte
De diaconie collecteert vandaag voor de Voedselbank in Maassluis. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder 
de armoedegrens. De voedselbanken helpen diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien 
van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, 
gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en
het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale 
organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. Steun 
de Voedselbank in Maassluis door te geven tijdens de collecte, of via de kerkapp. 

Orgelpijpen 
De orgelpijpen staan de komende weken niet in de kerk waar de diensten zijn. Vandaar even een overzicht van januari tot 
nu toe, dan zal het volgende overzicht weer komen na maart.
In januari is een orgelbezoek geweest dat € 90 heeft opgebracht. In de orgelpijpen is begin januari een gift van € 10   
gedaan door J.v.S. en is er nog € 10 gedoneerd in de orgelpijpen. Uiteraard weer hartelijk dank hier voor.
Mocht u behoefte voelen te doneren voor het onderhoud van ons mooie Garrels-orgel, dan kan dat altijd op bankrekening 
NL75 INGB 0005 7323 40 t.n.v. Orgelcommissie Groote Kerk Maassluis.
De serie orgelconcerten start weer op 2e Paasdag 10 april om 20.00 uur met een concert door mijzelf met werken van 
Zwart, Albinoni. Bijster, Asma en anderen. 
Een hartelijke groet, Jaap Kroonenburg.

Woensdagochtend Bijbelkring
Op D.V. Woensdagochtend 8 februari 2023 komt de bijbelkring in “De Schans” van 10:00 tot 11:30 weer bijeen.
We behandelen het boekje “Water in een dorstig land”van ds. Kees van Velzen.
We gaan verder met hoofdstuk 6.
Ds J.K.Verbree heeft deze morgen de leiding.
U bent hartelijk welkom.
Inlichtingen ouderling J.Pool tel. 011-5918577 

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


De Schans
Ontvangsten voor de St. De Schans in de maand december 2022:
Donaties                                                      €    82,00
Oud Papier (september 2022)                    €  330,00
Oud Papier (oktober 2022)                         €  315,00

Goede middag wijkgemeente Groote Kerk 
Hierbij wil ik  U bedanken voor de bloemen die ik van de wijkgemeente heb mogen ontvangen
na mijn thuiskomst na een geslaagde heupoperatie 
Met vriendelijke groet, 
Cor van Staalduijnen  
Merellaan 415 3145EP Maassluis

Huwelijksjubilea:

9 februari: 45 jaar                   de heer en mevrouw J.H. Post-Harlaar
28 februari: 61 jaar                 de heer en mevrouw J. Rietdijk-van Spronsen

Verjaardagen 80+:
1 februari                                mevrouw C. Flikweert
2 februari                                de heer H. Zomer
2 februari                                mevrouw M.H. Mostert-Huis
9 februari                                de heer B.J. Rietveld
13 februari                              mevrouw J. Vos-van der Maarel
13 februari                              mevrouw C. Valk
15 februari                              de heer J. de Jong
18 februari                              de heer J. Sonneveld
22 februari                              de heer H. Booister
25 februari                              mevrouw E. Grootscholten-Wuijster
26 februari                              de heer S. Pleijsier
28 februari                              mevrouw G.A. de Bruijn
28 februari                              mevrouw J. van Manen-Davelaar

Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.
De adressen kunt u vinden in de Kerkwijzers en/of het ledenboek. 
 
Collecten 22-01-2023
Diaconie, Alg. middelen:   € 145,75
Kerk:                                 € 130,10
Diaconie, HA, De Haven: € 241,20

Diensten Zondag 5 februari in de Koningshof
09.00 uur: ds. Z. de Graaf uit Katwijk.
19.00 uur: ds. Gerrit van Wolfswinkel
Kinderoppas: Gesprek in de nacht - Johannes 3
Baby-Peuter oppas: Julia+ Rianne    Bijbelklas:  Nel Vogel                            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orde van dienst voor zondagmorgen 29 januari.
Deze dienst begint om 09.00 uur en zal worden gehouden in de Immanuëlkerk. Voorganger is ds. Lock uit Bodegraven.
Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. Organist is Gerard de Waardt.
Gezang 284 vers 1  
Psalm 100 vers 1 en 3
Psalm 19 vers 3  
Kindermoment - Kinderlied “vier mannen en een zieke vriend” met Leo den Broeder op de vleugel  (zie pag. 3)
Psalm 133 vers  1 en 3              Oude Berijming
Gezang 477 vers 1 en 2  
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Mattheüs 5 vers 13-16

Orde van dienst voor de avonddienst op zondag 29 januari.
Deze dienst zal worden gehouden in de Immanuëlkerk. Voorganger is ds. van der Giessen uit Krimpen a.d. IJssel.
Tenzij anders vermeld worden de liederen gezongen uit de bundel Weerklank. Organist is Cor Maat.
Psalm 65 vers 1 en 3                  Oude Berijming
Gezang 431 vers 1, 3 en 8
Psalm 149 vers 1 en 3
Gezang 255 vers 1, 2 en 5
Gezang 441
Gezang 356
Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3
Schriftlezing: Johannes 1 vers 1-9 en Johannes 3 vers 28-30 



                  Kinderlied       “vier mannen en een zieke vriend”


