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Kerkdienst zondag 30 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. A. Mak uit Bloemendaal

Ronald van Delft

Liederen:

Lied 287: 1 en 5; Lied 276: 1, 2; Lied 413; ELB 462; Lied 837: 1; Lied 837: 4: Lied 691; Lied 841: 1 en 2

Schriftlezingen:

Numeri 11: 24-29; Markus 9: 38-50

Jeugd en jongeren
Crèche:
Kindernevendienst:
Rock Solid:

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

Collecten:
1e collecte: Rode Kruis
Niet eerder in de afgelopen 7 jaar keerden zoveel ontheemde mensen in Syrië terug naar huis. Ze durven weer naar de
toekomst te kijken, willen slapen in hun eigen bed en hun oude leven weer oppakken. Maar hun thuis lijkt totaal niet meer op
de plek waar ze ooit gelukkig waren. Huizen zijn zwaar beschadigd of compleet verdwenen door zeven jaar oorlog. Ooit waren
schoon drinkwater, elektriciteit, medische zorg en onderwijs de normaalste zaken, maar daar is bijna niets van over. Het Rode
Kruis geeft de mensen in Syrië niet alleen praktische steun, maar ook hoop voor de toekomst.
2e Collecte: voor de kerk

Bloemengroeten:

Mevr C. Plaisier Korstanje, hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag
Dhr. A. Tibben, hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag
Mevr. M. van den Berg-Breedijk, hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag
Dhr. F.T. Ouwehand, hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag
Mevr J.M. van de Pol, hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag
Gastpredikant Ds. A. Mak uit Bloemendaal

Koffiedrinken

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

Autodienst

dhr. R. Steenbergen

Agenda komende week
Dinsdag 2 oktober

Moderamen, om 20.00 uur in de Verdieping
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Mededelingen
Openbare belijdenis (Joep van den Berg)
We zijn dankbaar dat Rianne de Winde, 22 jaar en Kevin van der Tang, 28 jaar in de dienst van 14 oktober openbare belijdenis
van hun geloof willen afleggen. Het zijn twee trouwe bezoekers van de geloofsgespreksgroep die we 1 x per maand in de
consistorie houden na afloop van de dienst. Juist in onze tijd is het een mooi getuigenis dat jonge mensen ervoor uit willen
komen dat ze God willen dienen en op Jezus’ weg willen verdergaan in hun levens.
Bevestiging nieuwe ambtsdrager (Joep van den Berg)
In dezelfde dienst van 14 oktober zal Joke Haasnoot worden bevestigd als diaken. Voor ons is zij natuurlijk een bekende en we
zijn dankbaar dat zij ons in de diaconie en kerkenraad komt versterken. Sta er voor uzelf eens bij stil of het niet eens tijd
wordt dat u een periode ambtsdrager wordt omdat we in de praktijk zien dat het vaak dezelfde zijn die weer een periode de
gemeente gaan dienen. Wij allen dienen de gemeente te dienen!
Protestantse Kerk in Nederland: ring Katwijk
Op 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. Voor aanmelden en extra informatie graag een mail sturen
naar scriba@kleinekerk.nl
Vrijwilligersavond (Joep van den Berg)
Op vrijdagavond 16 november om 20.00 houden we de jaarlijkse vrijwilligersavond in De Verdieping. Dit is een
vooraankondiging zodat u deze datum alvast kunt noteren in de agenda. De avond staat in het teken van ‘toen geluk nog heel
gewoon was’ met ouderwetse gezelligheid en spelletjes met daarbij het onvermijdelijke natje en droogje.

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

