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Kerkdienst zondag 16 september 2018, 10.00 uur

De Kerkenraad heet u van harte welkom in de Kleine Kerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we rond het
Woord van God een bemoedigende en gezegende samenkomst zullen hebben.

Voorganger

Organist/Pianist

Ds. J. van den Berg

Henny Visscher

Liederen:

Lied 283: 1, 2 en 3; Lied 283: 4 en 5; Lied 305; Lied 218; Psalm 116: 1, 2 en 8; Lied 835; Lied 538; Lied 216

Schriftlezingen:

Jesaja 45, 20 – 25; Marcus 9, 14 – 29

Jeugd en jongeren
Crèche:
Kindernevendienst:
Rock Solid:

Voor kinderen van 0 – 4 jaar
Groep 1 – 6
groep 7/8, klas 1/2 middelbare school

Collecten:

1e Collecte: De Sociale Kruidenier
De Sociale Kruidenier in Amsterdam is een kleine supermarkt met luxeproducten, waar klanten van de voedselbank, tegen een
klein prijsje wat luxe producten kunnen kopen als aanvulling op hun pakket. Daarnaast is De Sociale Kruidenier ook een
ontmoetingsplek voor Amsterdammers in armoede. Ze kunnen er terecht voor een kop koffie, een luisterend oor en een
laagdrempelig financieel advies.
2e Collecte: Vredeswerk
Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. In Nederland zien we
polarisatie toenemen. Juist nu is het belangrijk te werken aan vrede en veiligheid. De Protestantse Kerk doet dit onder meer
door samen met plaatselijke kerken praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan vluchtelingen. Daarnaast ondersteunt
ze vredesactiviteiten in oorlogsgebieden.

Bloemengroeten:

Mevr. H.W. Mila - Groeneweg, hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag
Dhr. H.C. Schippers, hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag
Bruidspaar J. van der Wilden – Reijerkerk, hartelijk gefeliciteerd met uw 55 jarig huwelijksjubileum!

Koffiedrinken

We nodigen u allen van harte uit om na de dienst samen koffie te drinken in de Verdieping.

Autodienst

dhr. G. den Haan

Agenda komende week
Dinsdag 18 september

Kerkenraad, 20.00 uur in de Verdieping
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Mededelingen
Rock Solid
A.s. zondag is de eerste Rock Solid van het nieuwe seizoen! Zorg dat je bij het Startfeest bent! We verzamelen om 10.00u in
de Verdieping. Kom je ook? Neem zondag al je vrienden, vriendinnen, neven en nichten die in de groepen 7, 8 van de
basisschool of klas 1 of 2 van de middelbare school zitten mee!
Bloemengroeten
Zoals eerder gecommuniceerd zullen de bloemengroeten een andere invulling krijgen. De nieuwe versie van de
bloemengroeten zal vanaf 14 oktober ingaan. In de eerstvolgende Kerkbrief zal nadere uitleg worden gegeven over de nieuwe
invulling.
Kleine Kerk als pleisterplaats tijdens de Voorhoutse Braderie
Op zaterdag 15 september a.s. tijdens de jaarlijkse braderie in de Herenstraat, is onze Kleine Kerk de hele dag geopend voor
publiek! Noem het een soort pleisterplaats of rustpunt als je langs alle kraampjes op de Herenstraat hebt gelopen en even tot
rust en/of bezinning wil komen. Schuifel langs de witte tent van restaurant Boerhaave en manoeuvreer je achter de caviabak
van de Oranje Vereniging langs om een gratis kopje koffie te nuttigen in onze eigen mooie Kleine Kerk, hét visitekaartje van
de Protestantse Kerkgemeenschap van Voorhout. Neem vooral je familieleden en/of vrienden mee die niet eens weten van
het bestaan van dit mooie gebouw achter het Kruidvat/de Verdieping. Een team van vrijwilligers kunnen jou en je
medebezoekers meer vertellen over de ins and outs van onze Kleine Kerk, over de geschiedenis, maar ook over de wekelijkse
erediensten op zondag met daarbij crèche voor de kinderen en ook het Rock Solid programma voor jongeren eens in de 2 of 3
weken op zondagmorgen. Kortom: zie je het mega spandoek boven de Herenstraat hangen? Schroom niet om even reclame te
maken voor onze Kleine Kerk en kom langs!

Wilt u zelf een bericht in de Zondagsbrief laten plaatsen? Dat kan via zondagsbrief@kleinekerk.nl. U moet uw bericht
aanleveren vóór vrijdag 12.00 uur.
Wilt u de Zondagsbrief via de e-mail ontvangen. U kunt zich inschrijven via deze link: Aanmelden Zondagsbrief of door de
volgende tekst in uw browser te kopiëren: http://pwa.us8.listmanage.com/subscribe?u=eb83c925035df815dfb9176ae&id=41ea7a5efe

