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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

Ronald van Delft

Liederen:
Lied 215: 1, 2, 3 en 4; Lied 215: 5, 6 en 7; Lied 321; Projectlied: Geloof met me mee; Lied 456B: 1, 2, 3, 4 en 5;
Psalm 116: 1, 3 en 6; Lied 437; Lied 423

Schriftlezingen:
Lucas 3, 1 – 6; Openbaring 10

Jeugd en jongeren
Crèche:

Voor kinderen van 0 – 4 jaar

Kindernevendienst:

Groep 1 t/m 6;

Collecten:
1e Collecte: Warme Kerstgroet
Ook dit jaar wil de Diaconie in de kersttijd weer wat extra aandacht schenken aan mensen die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Verdriet, verlies, tegenslag of eenzaamheid…. Niet voor iedereen is de decembermaand een maand van vreugde, warmte en
gezelligheid. Door het persoonlijk langsbrengen van een attentie willen we deze mensen laten weten dat ze niet vergeten worden.
2e Collecte: Pastoraat
In steeds meer plattelandsgemeenten is de afgelopen jaren het aantal predikanten teruggebracht. Gemeenteleden zijn in toenemende
mate voor het onderling pastoraat op elkaar aangewezen. De PKN werkt met plaatselijke gemeenten samen aan laagdrempelige
vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Daarnaast
worden er verschillende trainingen georganiseerd. Nieuwe kennis en vaardigheden maken het mogelijk om bij te blijven in een
veranderende samenleving en kerk.

Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
▪

Irene Kraakman, sterkte en beterschap (tijdschrift)

▪

Wij feliciteren dhr. J. Zuilhof, met het bereiken van de gezegende leeftijd van 96 jaar.

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
Dinsdag 11 december

Koffieochtend, vanaf 10.00 uur in de Verdieping

Mededelingen
Bloemenschikking: Geef licht (Martha Mosselman)
In de Adventstijd kijken we uit naar de geboorte van Jezus, de zoon van God die naar de aarde komt. Al zijn de tijden somber en
donker, we mogen vertrouwen op het licht dat zal komen. Maar de advent is meer dan alleen voorbereiding op het geboortefeest van
Jezus. De lezingen uit het leesrooster roepen ons op om na te denken, terug te kijken en te veranderen. Daarmee is de adventstijd ook
een oproep tot reflectie op ons leven, op on zijn als mensen. Bloemschikking door Martha Mosselman.
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.
Collecteopbrengsten van de maand nov 2018 (Arend Tibben)
Kerk

€

321,70

Kerkinactie/najaars zendingsweek

€

99,27

Noodhulp Sulawesi (avondmaal)

€

223,10

Leger des Heils

€

120,83

De Sociale Kruidenier

€

121,10

