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Kerkdienst zondag 4 november 2018, 10.00 uur

VIERING HEILIG AVONDMAAL

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. J.W. van den Berg

Organist/Pianist
Roelof Assies

Liederen:

Lied 413: 1 en 2; Psalm 98; Lied 413: 3; Lied 305; Lied 8B; Psalm 98: 1 en 4; Lied 385; Lied 377; Lied 726: 1 en 5

Schriftlezingen:
Openbaring 4

Jeugd en jongeren
Crèche:
Kindernevendienst:
Rock Solid:
Jeugdkerk:

Voor kinderen van 0 – 4 jaar
Groep 1 t/m 6;
Groep 7/8 en klas 1/2 middelbare school
Vanaf klas 3 middelbare school

Collecten:

1e Collecte: Kerk in Actie - Najaarszendingsweek
COMIN is een kerkelijke organisatie die zich inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en nietinheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse volkeren daarnaast op het gebied van onderwijs,
gezondheidszorg en landrechten. Brazilië telt veel inheemse volken, maar er bestaan veel vooroordelen over deze
bevolkingsgroepen. COMIN wil met uitwisselingsprojecten, onderwijs en publicaties een brug zijn tussen inheemsen en nietinheemsen en de kennis over gewoonten en leefwijze van inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen
de kerken en in het (theologische) onderwijs meer te weten komen over de inheemse bevolking.
2e Collecte: Kerk
Avondmaalscollecte: Noodhulp voor Sulawesi, Indonesië
Door een aardbeving en een daaropvolgende tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi zijn duizenden mensen om het
leven gekomen. Heel veel mensen zijn hun woning kwijtgeraakt en er is een groot tekort aan voedsel, schoon drinkwater en
medicijnen. De zendingsorganisatie GZB zet zich al ruim 100 jaar in voor zendingswerk op Celebes, het huidige Sulawesi. Nu
het eiland zo hard is getroffen, wil de organisatie waar mogelijk de bevolking ondersteunen. In eerste instantie zal het vooral
gaan om de meest basale dingen zoals voedsel, kleding en onderdak.

Bloemengroeten:

• Mevr. W. van Egmond - Janse, van harte beterschap
• Wij feliciteren:
❖ het bruidspaar J. van Harskamp - Folmer, met hun 25-jarig huwelijksjubileum
❖ Mevr. J.M. Uijldert - Lansink, met het bereiken van een kroonjaar.

Koffiedrinken

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

Autodienst

dhr. W. Meijles
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Agenda komende week
Vrijdag 2 november
Dinsdag 6 november

Allerzielen in het licht, in en rond de Kleine Kerk, van 18.30 – 21.00 uur
Moderamen, vanaf 20.00 uur in de Verdieping

Mededelingen
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.
Rock Solid, zondag 4 november
Aanstaande zondag is er weer Rock Solid. We verzamelen om 10.00u in de Verdieping. Kom je ook? Neem zondag al je
vrienden, vriendinnen, neven en nichten die in de groepen 7, 8 van de basisschool of klas 1 of 2 van de middelbare school
zitten mee!
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). Voor de volledigheid: de Kleine Kerk is op 11 november gesloten.
Collecteopbrengsten van de maand okt 2018 (Arend Tibben)
Kerk
€
Kerk en Israël
€
NBG
€
Plaatselijk diaconaat
€
Kerkinactie/werelddiaconaat
€
Cardea
€
Kerkinactie/hervormingsdag
€

193,01
101,20
92,06
107,18
124,55
127,75
89,10

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

