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Kerkdienst zondag 7 oktober 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.W. van den Berg

Hendrik Jan Lindhout

Liederen:

Psalm 121: 1 en 2; Psalm 121: 3 en 4; Lied 320; ELB Lied 34a; Psalm 133: 1; Psalm 128; Lied 788; Lied 466: 1, 2 en 3; Lied
416

Schriftlezingen:

Maleachi 2, 10 – 16; Marcus 10, 1 – 16

Jeugd en jongeren
Crèche:
Kindernevendienst:
Jeugdkerk:

Voor kinderen van 0 – 4 jaar
Groep 1 – 6
Vanaf klas 3 middelbare school

Collecten:
1e collecte: Plaatselijk diaconaat
Uw bijdrage is onder andere bestemd voor de ondersteuning van hulpbehoevenden binnen onze gemeente, het versturen van
verjaardagskaarten, de PVD, de kerktelefoon en de wekelijkse bloemengroeten.
2e Collecte: Israëlzondag: Kerk en Israël
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen
uit de Joodse traditie. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. Op landelijk niveau zijn er
contacten met Joods Nederland. Om plaatselijke gemeenten te stimuleren om deel te nemen aan het gesprek met en over
Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk inspiratiematerialen, vinden er ontmoetings- en netwerkdagen plaats en verschijnt het
tijdschrift Kerk & Israël Onderweg dat theologische bezinning en informatie combineert.

Bloemengroeten:

Dhr. S. Stellingwerf Beintema, hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag
Mevr. G. Jansze – Boerma, hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag
Bruidspaar M.G. de Vries – Ormel, hartelijk gefeliciteerd met uw 50-jarig huwelijksjubileum
Bruidspaar M.A. van der Sar – Guijt, hartelijk gefeliciteerd met uw 50-jarig huwelijksjubileum
Mevr. M.C.J. Exel - van der Hoek, hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag
Dhr. G. Bol, hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag

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 9 oktober

Koffieochtend in de Verdieping, vanaf 10..00 uur
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Mededelingen
Jeugdkerk (Michiel de Haan)
Komende zondag gaan we weer beginnen met de Jeugdkerk! Om 10 uur in het Boerhavehuis. Alle 3e, 4e en 5e klassers van de
middelbare school zijn van harte welkom. Ook dit seizoen hopen we weer bij elkaar te komen om te praten en na te denken
over de belangrijke thema's van het leven. En daarbij geïnspireerd te worden door mensen uit de bijbel (m.n. Jezus) en
mensen van nu. De mensen van nu schrijven tenslotte het 3e Testament ..... Thema's zoals liefde, geloof, optimisme,
persoonlijke missie, en wat er maar actueel is in de wereld of het leven van de kids. We laten ons daarbij ook inspireren door
YouTube en popmuziek.
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, indien er geen wettige bezwaren worden ingebracht, 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

