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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
▪ Ds. J.W. van den Berg

Organist
▪ Kees Jan Visser

Liederen en schriftlezingen
▪ Lied 213: 1, 2 en 3; Lied 213: 4 en 5; Lied 303; Lied 218; Psalm 96: 1 en 3; Lied 519; Lied 891
▪ Ester 2, 1 - 17
Jeugd en jongeren
▪ Crèche:
▪ Kindernevendienst:
▪ Rock Solid:

Voor kinderen van 0 – 4 jaar
Groep 1 t/m 6
Groep 7/8, klas 1/2 middelbare school (zie bericht hieronder!)

Collecten:
▪ 1e Collecte: Artsen zonder Grenzen
Artsen zonder Grenzen helpt mensen die in nood verkeren en medische hulp hard nodig hebben, maar niet krijgen.
Van basiszorg (zorg waarvoor we in Nederland naar de huisarts gaan), specialistische zorg in een ziekenhuis,
psychologische zorg tot acute noodhulp na een natuurramp of in een oorlogssituatie. Ze behandelen mensen in
klinieken, veldhospitalen en ziekenhuizen. Ongeacht hun ras, politieke overtuiging of religie.
▪ 2e Collecte: Oecumene – Migratie verbindt kerken wereldwijd
Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe geloofsgemeenschappen en kerken. Zo krijgt de
kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika die na een studie of baan besluiten te blijven.
Ook in Nederland zijn er internationale en migrantenkerken. Het contact tussen migrantenkerken onderling en met
autochtone Nederlandse kerken wordt bevorderd en migrantenkerken worden ondersteund om meer zichtbaar te
worden in de Nederlandse (kerkelijke) samenleving, media en politiek.
Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
▪ Dhr. W.L. van Kempen, van harte gefeliciteerd met het bereiken van een kroonjaar.
▪ Mevr. M.B.M. de Winde-van Zijl, van harte beterschap
Koffiedrinken
We nodigen u allen van harte uit om na de dienst samen koffie te drinken in de Verdieping.
Autodienst
▪ Dhr. W. Meijles
Agenda

-Mededelingen
▪

Rock Solid op pad: Kerkasiel, 20 januari
A.s. zondag gaan we met Rock Solid op pad naar het kerkasiel in Den Haag. Hier wordt 24x7 een kerkdienst gehouden om
bescherming te bieden aan het Armeense gezin Tamrazyan dat uitgeprocedeerd is. De protestantse kerk ondersteunt dit initiatief
en als Rock Solid willen we hieraan meewerken. Ga je met ons mee? Wij vertrekken met de auto vanuit de verdieping a.s. zondag
om 9.30. Iedereen die mee wil is welkom, ook als je niet van Rock Solid bent. https://www.facebook.com/kerkasiel/
Buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30,2563 BZ Den Haag.

▪

De kleine kinderen zoeken jou! (Dorine de Jong)
Iedere week bieden we in de verdieping crèche aan tijdens de kerkdienst. De crèche is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. We zoeken
leiding die met ons voor de kleine kinderen willen zorgen! Lijkt het jou leuk om ongeveer 2x per kwartaal met ons mee te draaien?
Laat het weten of draai een keertje mee! Mail naar dorinedejong@hotmail.nl of spreek een van ons aan.

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

