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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. P.J. Stam uit Katwijk

Ronald van Delft

Liederen:
Psalm 84: 1-2-5; Lied 310; Gezang 296: 1-2-3; Lied 591 (Bundel Weerklank); Psalm 42: 1–3–5; Lied 90a: 1-3-4-5-6

Schriftlezingen:
2 Koningen 4: 8 – 26

Jeugd en jongeren
Crèche:

Voor kinderen van 0 – 4 jaar

Kindernevendienst:

Er is geen kindernevendienst deze zondag

Collecten:
1e Collecte: Open Hearts for Kids
In veel ontwikkelingslanden zijn er onvoldoende financiële middelen of zijn de ziekenhuizen onvoldoende uitgerust om zwaardere
medische ingrepen uit te voeren. Open Hearts for Kids zet zich in om zieke kinderen in ontwikkelingslanden medische ingrepen aan te
bieden en hen zo een nieuwe, gezonde toekomst te bieden. “Want als je de toekomst bent, moet je wel een toekomst hebben”.
2e Collecte: Kerk

Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
▪

Mevr G.A. Kwinkelenberg-van der Gugten, van harte beterschap

▪

Gastpredikant ds. P.J. Stam uit Katwijk

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

Autodienst
Dhr. R. Steenbergen

Mededelingen
Kerkbalans 2019 (René Hartvelt)
Van 19 januari

t/m 2 februari wordt de actie Kerkbalans 2019 gehouden. We zijn op zoek naar

vrijwilligers, ter aanvulling van de bestaande groep bezorgers van de toezeggingsbrief Kerkbalans. Wilt u in
bovengenoemde periode bij gemeenteleden de envelop bezorgen en enige tijd later de toezegging ophalen,
dan zien we u aanmelding graag tegemoet. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd u in uw eigen wijk te laten
bezorgen. U kunt zich aanmelden via e-mailadres actiekerkbalans@kleinekerk.nl Graag met vermelding van uw telefoonnummer en
adres. In de loop van januari nemen we dan contact met u op. Namens het College van Kerkrentmeesters bij voorbaat dank.
Alphacursus 2019 (Marga de Winde)
Op 10 januari 2019 start weer de nieuwe Alphacursus. De Alphacursus start op 10 januari 2019 en duurt tot 11
april 2019, op donderdagavond van 19.00 uur tot 21.30 uur in De Verdieping in Voorhout. We starten met een
avondmaaltijd, gemaakt door vrijwilligers van de beide kerken. Aanmelden en/of meer informatie via:
alphacursus@kalebteylingen.nl of via Marga de Winde: marga@kleinekerk.nl / 0655325750. Meer informatie vindt
u bij de mail, waarmee de Zondagsbrief is verstuurd of op de website van de Kleine Kerk
(https://www.kleinekerk.nl).
Oecumenische oudjaarsdienst: 31 december (Joep van den Berg)
U bent van harte uitgenodigd voor de Oecumenische Oudjaarsdienst 31 december om 19.00. Dit jaar vieren we de dienst in de Kleine
Kerk. Voorgangers zijn diaken Bertijn Prins en ds Joep van den Berg. Het Gelegenheidskoor o.l.v. Eelco Brouwer zal het geheel
muzikaal omlijsten. Het thema is: 'Sta klaar ook in het nieuwe jaar'.
Nieuwjaarsreceptie (Rob de Bruijn)
Op zondag 6 januari 2019 luiden we als Kleine Kerk weer het nieuwe jaar in. Direct na de dienst kunnen we elkaar
nieuwjaarswensen overbrengen tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie. Aansluitend vindt tijdens de gemeenteochtend
de presentatie van het beleidsplan van de Kleine Kerk plaats, samen met de presentatie van de werkplannen van de
verschillende colleges. Komt u ook? U bent natuurlijk allen van harte uitgenodigd.

De redactie van de Zondagsbrief
wenst u een voorspoedig 2019

