Jaargang: 20 Nummer 17
Zondag 6 januari 2019, kerkdienst 10.00 uur

ZONDAGSBRIEF
(Bijdragen voor de Zondagsbrief aanleveren vóór donderdagavond 20.00 uur via
zondagsbrief@kleinekerk.nl)

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
▪ Kees Jan Visser

Liederen en schriftlezingen
▪ Lied 971: 1 en 2; Lied 971: 3; Lied 519; Lied 520; Psalm 72: 1 en 4; Lied 495; Lied 527; Psalm 150
▪ Jesaja 60, 1 – 6; Matteus 2, 1 – 12
Jeugd en jongeren
▪ Crèche:
▪ Kindernevendienst:
▪ Rock Solid:
▪ Jeugdkerk:

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

Collecten:
▪ 1e Collecte: Amnesty International
Amnesty International is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die strijden tegen onrecht. Met
hun werk beschermen en versterken ze mensen, en streven naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke
rechten heeft en in vrijheid kan leven.
▪ 2e Collecte: Kerk
Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
▪ Bruidspaar Timmermans-Bouknecht, van harte gefeliciteerd met uw 25-jarig huwelijksjubileum
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
▪ Dinsdag 8 januari
▪ Dinsdag 8 januari

Koffieochtend, vanaf 10.00 uur in de Verdieping
Moderamen, 20.00 uur in de Verdieping

Mededelingen
▪ 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.
▪ Rock Solid, 6 januari
Komende zondag is er weer Rock Solid. We verzamelen om 10.00u in de Verdieping. Het thema is samenwerken. 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!

▪ Jeugdkerk (Michiel de Haan)
Worden jullie ook hartstikke zat van de TOP2000 die door het hele huis klinkt, omdat je ouders dat nu eenmaal lekkere
muziek vinden? Dan heb ik slecht nieuws :-) . Want zondag is er een speciale Jeugdkerk: helemaal gevuld met nummers
uit de TOP2000. We maken van deze nummers een ware liturgie. Bijna alle echt muzikale hero's uit het verleden komen
voorbij...... En het erge is: je ouders en opa's en oma's zijn ook van harte welkom. Zo kunnen jullie allemaal een beetje
afkicken. Ik hoop jullie zondag allemaal weer te zien!
▪ Alphacursus 2019 (Marga de Winde)
Op 10 januari 2019 start de nieuwe Alphacursus (tot 11 april 2019), op donderdagavond van 19.00 uur tot
21.30 uur in De Verdieping. 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).
▪ 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.
▪ Deadline Zondagsbrief (Johan Winkel)
De deadline voor het aanleveren van berichten voor de Zondagsbrief is vervroegd naar donderdagavond 20.00 uur. Ik
verzoek u hier rekening mee te houden, als u een mededeling geplaatst wilt hebben in de Zondagsbrief.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wilt u de Zondagsbrief via de e-mail ontvangen. U kunt zich inschrijven via deze link: Aanmelden Zondagsbrief.

Of kopieer de tekst https://pwa.us8.list-manage.com/subscribe in uw browser.

