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ZONDAGSBRIEF
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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 221: 1 en 2; Lied 221: 3; Psalm 146C: 1 en 7; ELB 421; Psalm 71: 1, 3 en 4; Lied 912; Lied 969
▪ Ester 4
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: Kerk in Actie - Werelddiaconaat
In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaarlijk is. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen
op rivieroevers zonder dijken die hen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg
en loopt landbouwgrond onder. Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We
bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp een evacuatieplan op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die
goed tegen storm en zware regen kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen.
▪ 2e Collecte: Kerk
Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
▪ Bruidspaar van de Wetering-van den Hengel, van harte gefeliciteerd met uw 50-jarig huwelijk.
▪ Mevr. J.H. Hakkenberg- de Roode, van harte gefeliciteerd met het bereiken van een kroonjaar.
▪ Mevr. C. Dekker-van Rossum, een bloemetje ter bemoediging.
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 5 februari

Moderamen, om 20.00 uur in de Verdieping

Mededelingen
▪ Rock Solid: zondag 3 februari
Komende zondag is er weer Rock Solid. Het thema is: “Muziek”. We verzamelen om 10.00u in de Verdieping. 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)
Aanstaande zondag is er weer jeugdkerk. Slecht nieuws voor je ouders: ze zijn helaas niet welkom :-). Ook zullen we
iets minder mooie popsongs voorbij zien komen, maar wel een paar en een paar filmclips. En als jij er bent wordt
het sowieso een leuke sessie. Het thema is „ Vreugde en verdriet".
▪ 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.
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