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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
▪ Ronald van Delft

Liederen en schriftlezingen
▪ Lied 280: 1, 2, 3 en 4; Lied 280: 5, 6 en 7; Lied 215; Psalm 8B; Psalm 103: 1 en 3; Lied 524; Lied 316; Lied 687: 1 en 2
▪ Jesaja 40, 1 – 5; Lucas 3, 15 – 22
Jeugd en jongeren
▪ Crèche:
▪ Kindernevendienst:

Voor kinderen van 0 – 4 jaar
Groep 1 t/m 6

Collecten:
▪ 1e Collecte: Mensenkinderen
In de Bijbel komt het woord ‘mensenkind’ veelvuldig voor. Hiermee wordt de enkeling in het geheel van de
mensheid bedoeld. Het wil zeggen dat God te midden van miljoenen mensen oog heeft voor die ene mens. Dat is
ook wat Mensenkinderen beoogt: oog hebben voor (de nood van) de individuele mens. Mensen zijn geen nummers,
maar individuen die behoefte hebben aan voedsel, onderdak, liefde, zorg en hoop voor de toekomst.
▪ 2e Collecte: Kerk
Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
▪ Mevr. J. Bol-Boom, van harte gefeliciteerd 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. R. Steenbergen
Agenda
▪ Maandag 14 januari
▪ Dinsdag 15 januari

Kring Zoektocht, vanaf 20.00 uur in de Verdieping
Kerkenraad, 20.00 uur in de Verdieping

Mededelingen
▪ Kring Zoektocht
Dr. Ad van Nieuwpoort vertelt over het Bijbelboek Job. Het thema is: Het kwaad treft het hart. Wat blijft er over van een
mens als hij alles verliest? Een razend actueel thema. Job weigert te geloven dat hij schuldig is en verzet zich tegen de
religieuze oplossingen die zijn vrienden aandragen.
▪ 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.

▪ Collecteopbrengsten van de maand dec 2018 (Arend Tibben)
Kerk
€
543,48
Missionair werk
€
101,41
Pastoraat
€
94,20
St. Dorcas
€
120,93
Warme kerstgroet
€
115,80
Hart voor Haïti
€
112,85
Warme kerstgroet (verkoop verdieping)
€
442,10
St. Exodus Leiden
€
127,92
Tsunami Indonesië (kerstnacht)
€
389,20
Kinderen in de knel (kerst)
€
199,45
Open hearts for kids
€
70,10
Leger des Heils (oecum. dienst oudjaar)
€
288,17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

