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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. E. J. Bergman uit Katwijk

Organist
▪ Ronald van Deft

Liederen en schriftlezingen
▪ Lied 868 : 1 en 2; Psalm 84: 1, 3 en 6; Psalm 42: 1 en 3; Lied 935; Lied 969; Lied 885; Psalm 43: 4 en 5
▪ Johannes 5 : 1-14
Jeugd en jongeren
▪ Crèche:
Voor kinderen van 0 – 4 jaar
▪ Kindernevendienst: Groep 1 t/m 6
Collecten:
▪ 1e Collecte: Stichting De Hoop
Iedereen kan in het leven tegen problemen aanlopen waar je zelf niet zomaar uitkomt. Soms kan een specifieke
gebeurtenis alles op zijn kop zetten. Soms loop je op tegen jezelf of je onvermogen om dingen te veranderen. De
Hoop is een christelijke ggz-instelling met een krachtige boodschap. Vanuit de deskundigheid en met als bron het
geloof, bieden zij hulp aan mensen, ongeacht hun achtergrond, wanneer zij te maken hebben met psychische of
verslavingsproblemen. Goede, deskundige zorg mét een hoopvol toekomstperspectief, dat is waar De Hoop elke
dag voor gaat.
▪ 2e Collecte: Jeugdwerk / JOP
Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP (Jong Protestant), spelen kinderclubs, jeugdgroepen of schoolklassen via
internet tegen andere groepen of klassen uit heel Nederland. Kinderen voeren als groep uitdagende opdrachten uit
en strijden met elkaar voor de hoogste score. Het spel is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met
geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol.
Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
▪ Bruidspaar Slutter-van Duijn, van harte gefeliciteerd met uw 40-jarig huwelijk.
▪ Gastpredikant dhr. E.J. Bergman uit Katwijk
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
▪ Maandag 28 januari

Kring Zoektocht, om 20.00 uur in de Verdieping

Mededelingen
▪ 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.

▪ Kring Zoektocht
Dr. Eric Ottenheijm vertelt over het Bijbelboek Job. Job, de figuur uit het Oude Testament, verloor alles. Waarom?
Verlies, lijden en dood dienen zich in ieders leven aan. Op de bijeenkomsten willen we dit thema aan de hand van
het beroemde Bijbelboek uitdiepen. Het thema is: Het kwaad treft het hart. De avond begint om 20.00 uur in de
Verdieping en duurt tot ongeveer 22.00 uur.

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

