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Kerkdienst zondag 23 september 2018, 10.00 uur
viering van het heilig avondmaal

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

Ronald van Delft

Liederen:
Lied 215: 1, 2, 3 en 4; Lied 215: 5, 6 en 7; Lied 303; ELB 451; Psalm 121: 1 en 2; Lied 990; Lied 385; Lied 377;
Lied 838: 1 en 2

Schriftlezingen:
Jacobus 3, 17; Marcus 9, 30 – 37

Jeugd en jongeren
Crèche:
Kindernevendienst:

Voor kinderen van 0 – 4 jaar
Groep 1 – 6

Collecten:
1e collecte: Kerk in Actie / Kinderen in de Knel
Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot over gelaten. Met verschillende
kinderprojecten bestrijdt Kerk in Actie kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft zij straatkinderen,
werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte kinderen en misbruikte kinderen de kans om kind te zijn.
2e Collecte: voor de kerk
Avondmaalscollecte: Kerk in Actie – Syrië
Na 7 jaar oorlog in Syrië zijn de gevolgen groot. Kerken hebben het moeilijk, tweederde van hun leden is gevlucht
en veel gebouwen zijn verwoest. Er is nauwelijks onderwijs, er is onvoldoende werk en een tekort aan voedsel en
water. Dankzij de steun van de wereldwijde kerk zijn er tekenen van hoop. Via de kerken krijgen de mensen
voedselpakketten, onderdak en onderwijs. Ons gebed en steun zijn hard nodig! Samen zijn wij de kerk in actie, en
willen delen van wat ons gegeven is.

Bloemengroeten:
Levi de Jong, veel sterkte en beterschap (tijdschrift)
Mevr. L.I. Streeder - Douglas, hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag
Mevr. H.K. van Linden - Bijl, hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag
Bruidspaar M.F.P. van den Broek - van Arkel, hartelijk gefeliciteerd met jullie 40 jarig huwelijksjubileum!

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

Autodienst
dhr. W. Meijles

Agenda komende week

PAGINA 2

Mededelingen
Bloemengroeten
Zoals eerder gecommuniceerd zullen de bloemengroeten een andere invulling krijgen. De nieuwe versie van de
bloemengroeten zullen vanaf 14 oktober ingaan. In de eerstvolgende Kerkbrief zal nadere uitleg worden gegeven
over de nieuwe invulling.
Nieuwe diaken,
Als diaconie zijn wij blij dat we u kunnen melden dat op 14 oktober 2018 Joke Haasnoot als diaken bevestigd zal
worden.
Joke heeft al vele jaren ervaring als diaken. We hopen dat ze de komende 4 jaar opnieuw met veel plezier
werkzaam zal zijn binnen de diaconie.
Protestantse Kerk in Nederland. ring Katwijk i.o
Aan de kerkenraden, predikanten en gemeentenleden in de toekomstige Ring Katwijk,
Op Deo volente woensdag 10 oktober 2018 in Kerkelijk Centrum Het Anker, aan de Voorstraat in Katwijk aan Zee
vind de startbijeenkomst van de ring Katwijk plaats. We nodigen u allen van harte uit om deze bijeenkomst bij te
wonen.
De ambtelijke organisatie van de kerk heeft een grote ingreep ondergaan. De oude classicale vergadering is
voortaan een ring. Die ring is niet bedoeld als een nieuw vergadercircuit, maar als een plaats waar kerkenraden en
gemeenteleden elkaar ontmoeten voor het geloofsgesprek en wederzijdse bijstand. Hoe binnen die ring het
onderlinge contact tussen gemeenten er uit gaat zien mogen we met elkaar bepalen.
We zien u graag op 10 oktober.
Met hartelijke groet, De voorbereidingsgroep
Egbert van der Weide, Gerda Minnee, Kees Guijt
Voor aanmelden en extra informatie graag een mail sturen naar scriba@kleinekerk.nl

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.list-manage.com/subscribe?u=eb83c925035df815dfb9176ae&id=41ea7a5efe

