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Kerkdienst zondag 21 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

ds. P. Verhoeff uit Alkmaar

Organist/Pianist
Roelof Assies

Liederen:

Lied 216; Lied 154B: 1, 2, 3, 8 en 10; Lied 263; Lied 362; Lied 978: 1, 3 en 4

Schriftlezingen:

Mattheus 14: 22-33;

Jeugd en jongeren
Crèche:
Kindernevendienst:

Voor kinderen van 0 – 4 jaar
Groep 1 t/m 6

Collecten:

1e Collecte: Cardea
Cardea is een organisatie in de regio Zuid- Holland Noord die hulp biedt aan gezinnen met kinderen en jongeren van 0 tot 23
jaar met ontwikkelings,- gedrags- en gezinsproblemen. Cardea helpt kinderen en jongeren samen met het gezin zowel thuis, in
de kinderopvang, op school of zelfs tijdelijk bij Cardea. De hulpvraag van het kind en het gezin is het uitgangspunt voor een op
maat gemaakt plan. Een plan waarbij de veiligheid van het kind of de jongere altijd voorop staat.
2e Collecte: Kerk

Bloemengroeten:

Bruidspaar N.P. Hoogeveen - Zwanenburg, hartelijk gefeliciteerd met uw 25-jarig huwelijksjubileum
Dhr. J. Colijn, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag
Mevr. J.P. Hordijk - van Os, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag
Mevr. N. den Haan - van Velzen, van harte beterschap
Gastpredikant ds. P. Verhoeff uit Alkmaar

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
-Mededelingen
Wereldwinkel (Agnes Hartvelt)
Zondag 21 oktober zal na de dienst de Wereldwinkel aanwezig zijn in de Verdieping. Zij hebben een selectie van artikelen bij
zich uit de winkel. U bent dan in de gelegenheid om deze te bewonderen en natuurlijk kunt u deze ook kopen. Er is alleen de
mogelijkheid om contant te betalen.
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Afwezigheid ds. van den Berg (Joep van den Berg)
Van 21 t/m 28 oktober is ds Joep van den Berg met vakantie en wordt waargenomen door ds Liesbeth Oort uit Katwijk - De
Rank, tel. nr. 071.4031095.
Bijbelzondag 2018: Met andere ogen (Esther Kapinga)
Op zondag 28 oktober is het weer Bijbelzondag. Dit jaar staat de Bijbelzondag in het teken van de genezing van Bartimëus,
Marcus 10:46-52. Het bijbelverhaal leert ons met andere ogen te kijken om zo te kunnen zien, dat de levende Here Jezus ons
Zijn innerlijke genezing wil geven. Na de kerkdienst bent u van harte welkom bij onze bijbeltafel in de Verdieping onder het
genot van een kopje koffie. U kunt rustig de mooie bijbels, boeken, kalenders, cd's en andere prachtige geschenken voor uzelf
of een ander bekijken. Kom en geniet!
Solidariteitskas (Peter Boers)
Enige weken geleden zijn acceptgiro’s verspreid t.b.v. de actie Solidariteitskas. Er zijn al flink wat betalingen ontvangen,
waarvoor onze dank. Vanwege een wijziging in rekeningnummers kunnen deze acceptgiro’s nog slechts door de banken
worden verwerkt indien deze voor het einde van deze maand door hen zijn ontvangen. Willen diegenen die nog een bijdrage
willen doen hier rekening mee houden? Het op de acceptgiro afgedrukte rekeningnummer kunt u nog wel blijven gebruiken
indien u met internetbankieren betaalt, ook na de maandultimo.
Allerzielen in het licht, vrijdag 2 november a.s. (Kees Visser)
Ook dit jaar willen wij weer samen met onze “buren” aandacht aan schenken Allerzielen in het licht. Deze avond zijn van 18.30
tot 21.00 uur onze begraafplaats bij “De Kleine Kerk”, de begraafplaats van onze R.K. buren en de Algemene begraafplaats
open met extra verlichting (met dank aan onze plaatselijke Oranje vereniging). Ook is de Kleine Kerk open, voor allen die een
moment van rust, bezinning en herdenking willen houden. Kees Jan Visser zal deze avond eigen nummers spelen op de piano.
Allen die dit mee willen maken, van harte welkom.
Diaconie Teylingen (Agnes Hartvelt)
Op 11 november is er een gezamenlijke dienst in de Julianakerk in Sassenheim. Deze dienst wordt georganiseerd door de
diaconieën van Sassenheim, Warmond en Voorhout. Aan deze dienst werken mee ds. van den Berg en ds. Betting. Ook is het
koor "Ubi Caritas" te gast. Het thema van deze dienst is: "Jong geleerd.....een toekomst voor jonge Roma". De collecte is
bestemd voor de stichting Vakaró voor Komló. Deze stichting trekt zich het lot aan van jonge Roma's in Hongarije. Mevrouw
Conny van Tuijl zal in deze dienst ons meer vertellen over het werk van deze stichting. Zij is al eerder te gast geweest in
Sassenheim en Warmond. In Voorhout zal zij in de dienst van 28 oktober een korte powerpointpresentatie laten zien ter
voorbereiding op de gezamenlijke dienst. Wilt u de dienst van 11 november in Sassenheim bezoeken, maar u heeft geen
vervoer? Gaat u met de auto en kan er iemand meerijden? Neem dan contact op met de voorzitter van de diaconie: Agnes
Hartvelt, mailadres agnesh@kleinekerk.nl telefoon 0252-860358.
Kerstkraam (Agnes Hartvelt)
Op zondag 16 december zal de diaconie met een kerstkraam in de Verdieping staan. Het is de bedoeling dat de kraam dan
gevuld is met kerstartikelen die gemaakt zijn door gemeenteleden en gekocht kunnen worden door gemeenteleden. De
opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de Warme Kerstgroet. Mocht u zelfgemaakte artikelen voor deze kraam willen
aanleveren zoals kerstkaarten, kerststukjes, kerstkoekjes, kransen etc. wilt u dit dan laten weten aan de diaconie. Zo weten wij
wat we kunnen verwachten om te verkopen en kunnen we zorgen voor een gevarieerd aanbod. Na de dienst zullen er flyers
worden uitgedeeld met verdere informatie over deze actie. We hopen op een goed gevulde kerstkraam!

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

