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Kerkdienst zondag 14 oktober 2018, 10.00 uur
Openbare Belijdenis van het geloof en bevestiging ambtsdrager

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

Kees Jan Visser

Liederen:
Lied 216: 1 t/m 3; Lied 289; ELB 425; Ps 139: 1 en 2; Lied 345; Lied 363; Lied 340B; ELB 226.

Schriftlezingen:
Marcus 10: 17 - 31

Jeugd en jongeren
Crèche:
Kindernevendienst:
Rock Solid:

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

Collecten:
1e collecte: Kerk in Actie - Wereldvoedseldag
De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35%
van de kinderen onder de 5 jaar is chronisch ondervoed. Samen met United Mission Nepal helpt Kerk in Actie de
bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt en ecotoerisme te stimuleren. Er wordt ondersteund bij de
aanleg van kweekvijvers, het uitzetten van fiets- en boottochten en het creëren van picknick- en
overnachtingsmogelijkheden. Ook wordt geholpen bij het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600
mensen dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen.
2e Collecte: Kerk

Bloemengroeten:
Dhr. en Mevr. Zuilhof - van Zetten, een warme groet vanuit de gemeente.

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

Autodienst
dhr. W. Meyles

Agenda komende week
Dinsdag 16 oktober

Kleine Kerkenraad 20.00 uur, in de Verdieping.

Mededelingen
Overleden
Op 4 oktober is dhr. Pieter Jan Willem Abraham Roeloffs overleden op 71-jarige leeftijd.
Vrijdag 12 oktober was de uitvaartdienst in Oude Wetering in de Sprengkerk.
Het correspondentieadres is: Reigerslaan 24, 2155 NN Voorhout'
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Diaconie Teylingen
Zondag 11 november zal er in de Julianakerk in Sassenheim een gezamenlijke dienst worden gehouden,
georganiseerd door de diaconieën van Sassenheim, Warmond en Voorhout.
De dienst staat in het teken van het project "Vakaró voor Komió" voor een betere toekomst van Roma jongeren in
Hongarije.
Onze Kleine Kerk zal op deze zondag gesloten zijn.
Wilt u graag naar de dienst, maar heeft u geen vervoer?
Gaat u met de auto en kan er iemand meerijden?
Laat het dan even weten aan de voorzitter van de diaconie: Agnes Hartvelt, email Agnesh@kleinekerk.nl telefoon
0250-860358.
Wereldwinkel
Zondag 21 oktober zal de Wereldwinkel Sassenheim in de Verdieping aanwezig zijn. Tijdens het koffiedrinken na
de dienst kunt u de meegebrachte artikelen bekijken en kopen. Ook voor de komende decembermaand zullen er
verscheidene cadeau artikelen op de kraam te vinden zijn.
Helaas kunt u niet pinnen, dus zorg dat u voldoende geld bij u heeft om iets moois te kunnen aanschaffen

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

