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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

Kees Jan Visser

Liederen:
Lied 280: 1, 2, 3 en 4; Lied 280: 5, 6 en 7; Lied 906: 1, 2 en 6; Projectlied: Geloof met me mee; Psalm 149: 1 en 3; Lied 444; Lied
447; Lied 289

Schriftlezingen:
Zacharia 14, 4 – 9; Openbaring 1, 9 – 11; 8, 1 – 5

Jeugd en jongeren
Crèche:

Voor kinderen van 0 – 4 jaar

Kindernevendienst:

Groep 1 t/m 6;

Rock Solid:

Groep 7/8 en klas 1/2 middelbare school

Jeugdkerk:

Vanaf klas 3 middelbare school

Collecten:
1e Collecte: Stichting Dorcas
Stichting Dorcas gelooft in gerechtigheid en is overtuigd van het prachtig potentieel in ieder mens. De wereld is vol unieke mensen,
die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Niet ieder mens heeft dezelfde mogelijkheden en kansen. Daarom biedt Dorcas hulp
als de nood aan de man is, redden zij levens wanneer die worden bedreigd, creëren kansen in situaties die kansloos lijken. Ze helpen
mensen weer overeind die gevallen zijn en bieden perspectief voor de allerarmsten. Zij zien om naar hen die ongezien zijn. Dit alles
vanuit het geloof in de kracht van God en daarom het geloof in de kracht van mensen.
2e Collecte: Missionair werk
‘De Kelder’ is de naam van het jongerencentrum in Bilthoven. Pioniers willen jongeren helpen om de rode draad in hun leven te
ontdekken door samen geloof en leven te delen. De focus ligt met name op jongeren tussen 16 en 25 jaar. Er zijn activiteiten waarbij
de nadruk ligt op ontmoeting, zoals samen voetballen en Song & Stories, waarbij jongeren tijdens een diner met elkaar in gesprek
gaan over een actueel thema. Ook zijn er geloofsverdiepende activiteiten, zoals een Youth Alpha-cursus en bijeenkomsten in kleine
groepen bij iemand thuis waar leven en geloof gedeeld worden.

Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
▪

Mevr. M. Luca, , veel sterkte gewenst

▪

Wij feliciteren mevr. J.G.A. de Mooij, met het bereiken van een kroonjaar

▪

Wij feliciteren dhr. C. Bongers, met het bereiken van de bijzondere leeftijd van 97 jaar.

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

Autodienst
Dhr. R. Steenbergen

Agenda komende week
Dinsdag 4 december

Moderamen, om 20.00 uur in de Verdieping

Mededelingen
Jeugdkerk (Michiel de Haan)
Zondag is er weer jeugdkerk. Van 10-11 in het Boerhavehuis. Ik hoop dat je er bij bent. Het schema voor de rest van het seizoen:
6 januari (TOP2000, met ouders/grootouders); 3 februari; 3 maart; 7 april; 12 mei (i.v.m. meivakantie); 16 juni.
Warme Kerstgroet (Agnes Hartvelt)
De warme kerstgroet van de Diaconie zal ook dit jaar weer worden gegeven aan mensen waarvan u vindt dat ze extra aandacht
verdienen, om welke reden dan ook. Mocht u iemand willen aandragen voor een warme kerstgroet dan kunt u de naam en het adres
van deze persoon doorgeven aan Agnes Hartvelt, agnesh@kleinekerk.nl of 0252-860358
Vrijwilligers gezocht voor openluchtdienst (Esther Meijvogel- Souverijn)
Mede in het kader van missionair zijn als PG Voorhout vindt er op regelmatige basis oecumenisch overleg plaats met het kerkbestuur
van onze Rooms-katholieke broeders en zusters van de Sint Bartholomeüskerk. Zoals u weet organiseren wij al gezamenlijke diensten
en/of activiteiten op Palmzondag, Stille zaterdag en Oudjaarsavond. Dit jaar voor het eerst zelfs een kerstkaart namens kerkelijk
Voorhout aan alle inwoners! Voor het komende jaar is er geopperd om samen, op het kerkplein, een openluchtdienst te houden op
zondag 26 mei 2019. Wij zoeken 5 vrijwilligers in onze gemeente die samen met de 5 vrijwilligers (die er al zijn) van de Sint
Bartholomeüskerk een commissie zullen vormen en de openluchtdienst gaan voorbereiden. Mochten er zich in januari niet voldoende
vrijwilligers aangemeld hebben, dan gaat de openluchtdienst niet door. Laten we deze unieke kans pakken en ons als christelijk
Voorhout breed in de openlucht aan de Voorhoutse samenleving presenteren! Aarzel niet en geef u zo snel mogelijk op als vrijwilliger
bij de scriba Esther Meijvogel via het e-mail adres scriba@kleinekerk.nl. U mag haar natuurlijk ook persoonlijk aanspreken of
bellen/appen via 06-50827511.

