Jaargang: 20
Nummer 8
28 oktober 2018

ZONDAGSBRIEF

medewerke
rs

Kerkdienst zondag 28 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. P. Kuiper uit Leiden

Kees Jan Visser

Liederen:

Lied 68 : 7, 9; Lied 68 : 12; Lied 705; Lied 285; Lied 322; 841 : 1, 2; Lied 704; Lied 825 : 1 - 3

Schriftlezingen:

Jesaja 40 : 12 – 31; Matteüs 7 : 12 – 23

Jeugd en jongeren
Crèche:
Kindernevendienst:

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

Collecten:

1e Collecte: Kerk in Actie - Hervormingsdag
In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de economische crisis en het militaire conflict in het oosten van het land.
Veel gezinnen moeten rondkomen van minder dan € 50 per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en door corruptie en
bureaucratie is er weinig vertrouwen in de staat. Mensen hebben daarentegen veel vertrouwen in de kerk. Met het project ‘De
Goede Buur’ stimuleert en helpt de Lviv Education Foundation (LEF) lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien, zoals
een zomerkamp voor kinderen uit arme gezinnen. LEF werkt vooral samen met jonge predikanten en gemeenteleden, omdat
de jonge generatie enthousiast is en gelooft in verandering.
2e Collecte: NBG Bijbelzondag
In Nederland hebben we een bijbel in onze eigen taal, welke volop beschikbaar is. Wereldwijd zijn er miljoenen mensen die nog
geen eigen bijbel hebben. Zoals in Kenia, daar is er slechts één bijbel per 300 leerlingen beschikbaar. Een eigen bijbel is voor
veel kinderen onbereikbaar. Zeker met de wetenschap dat het voor veel ouders al lastig genoeg is om het schoolgeld te
kunnen betalen. Het NBG wil dit jaar 10.000 kinderen in Kenia blij maken met een eigen bijbel, welke € 7,50 kost. Helpt u
mee?

Bloemengroeten:

• Bruidspaar W.Z. Feenstra, van harte gefeliciteerd met uw 40-jarig huwelijksjubileum
• Mevr. M.C. Selier – Tigchelaar,
Mevr. E. van der Wilden - van der Velden, en
Mevr. C. Dekker - van Rossum,
feliciteren we van harte met het bereiken van een kroonjaar.
• Gastpredikant dhr. P. Kuiper uit Leiden

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
Dinsdag 30 oktober

De Doorstarters, vanaf 20.00 uur in de Verdieping
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Mededelingen
VIAKARÓ voor KOMLÓ (Agens Hartvelt)
28 oktober zal er een korte powerpoint vertoont worden waarin deze stichting zich zal voorstellen. In de gezamenlijke dienst
van 11 november zal de collecte voor deze stichting bestemd zijn. Mevrouw Conny van Tuil zal deze presentatie toelichten.
Wereldwinkel (Agnes Hartvelt)
De Wereldwinkel heeft op 21 oktober bijna 160 euro opgehaald met de verkoop van hun artikelen. Zij zijn blij met deze mooie
opbrengst! Namens de Wereldwinkel heel erg bedankt!
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!
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.
Gezamenlijke dienst Diaconie Teylingen (Agnes Hartvelt)
Mocht u naar de gezamenlijke dienst willen op 11 november in de Julianakerk in Sassenheim en heeft u geen vervoer? Gaat u
naar deze dienst en kan er iemand met u meerijden? Neem dan even contact op met Agnes Hartvelt (agnesh@kleinekerk.nl of
via 0252-860358)
Kerstkraam (Agnes Hartvelt)
Ook op zondag 28 oktober zal de diaconie flyers uitdelen waarin we aandacht vragen voor onze kerstkraam. Deze zal op 16
december in de verdieping aanwezig zijn. We hopen dat de kraam gevuld zal zijn met vele creatieve, zelfgemaakte artikelen
De diakenen zijn zelf al enthousiast bezig met verrassende artikelen! De opbrengst van deze kraam komt geheel ten goede
aan de warme kerstgroet. Graag horen we of u ook een bijdrage aan de kraaminvulling kunt leveren Neem dan contact op met
Agnes Hartvelt (agnesh@kleine kerk.nl of via 0252-860358).
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.
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
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Collecteopbrengsten van de maand sep 2018 (Arend Tibben)
Kerk
€
Missionair werk
€
Jeugdwerk PKN
€
Vredesweek
€
Pitt Hopkins Syndroom
€
(op aanvraag van Isa Kappe)
Youth for Christ
€
De Sociale Kruidenier
€
Kerkinactie/kinderen in de knel
€
Syrië (avondmaal)
€
Rode Kruis
€
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169,80
125,94
119,13
68,05
298,35
129,27
67,85
83,45
101,05
112,25

