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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
▪ Ronald van Delft

Liederen en schriftlezingen
▪ Lied 273: 1, 2 en 3; Lied 273: 4 en 5; Lied 534; ELB 425; Psalm 67: 1; Lied 910: 1 en 2; Lied 385; Lied 381; Lied
726: 1 en 2
▪ Ester 5, 1 – 6, 11
Jeugd en jongeren
▪ Crèche:
Voor kinderen van 0 – 4 jaar
▪ Kindernevendienst: Groep 1 t/m 6
Collecten:
▪ 1e Collecte: Hart voor Haïti
Haïti is het armste land van het westelijk halfrond. Op Haïti is kinderdorp Bon Repos (letterlijk: goede rust)
opgericht waar straatkinderen en wezen worden opgevangen. Hier zijn ze veilig, krijgen de kinderen genoeg te
eten, kunnen ze naar school en naar de kerk. De kinderen wonen onder leiding van een Haïtiaanse ‘tante’ in
één van de huizen waarmee de normale gezinssituatie zoveel mogelijk wordt nagebootst.
▪ 2e Collecte: Catechese en educatie
Er is veel te leren over het christelijk geloof en wat dat betekent voor jouw leven. Toch is het niet makkelijk om
jongeren mee te nemen op deze mooie ontdekkingsreis. Om catecheten hierbij te ondersteunen ontwikkelt
JOP het catechesemateriaal Overhoop. Alle belangrijke basisthema’s komen aan de orde, zoals doop,
avondmaal, wat gebeurt er in een kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk geloof ‘waar’ is? De creatieve en
interactieve werkvormen sluiten aan bij de leefwereld van jongeren.
▪ Avondmaalscollecte: EO Metterdaad voor Jemen
In Jemen is op dit moment de ergste menselijke ramp ter wereld gaande. In Jemen strijden grofweg 4 partijen
om de macht over het land. Gewonnen heeft er nog niemand, maar de grootste verliezers zijn de gewone
Jemenieten. Zij moeten zien te overleven in het dagelijkse oorlogsgeweld. Door deze alles vernietigende oorlog
dreigen 14 miljoen Jemenieten van honger te sterven. Deze ramp krijgt nauwelijks aandacht, want het land is
te gevaarlijk voor journalisten.
Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
▪ Dhr. K.J. Visser, van harte gefeliciteerd met het bereiken van een kroonjaar.
▪ Fam. J.J. van Duijl-Richter, van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon en broertje.
Koffiedrinken
▪ We nodigen u allen van harte uit om na de dienst samen koffie te drinken in de Verdieping.
Autodienst
▪ Dhr. W. Meijles
Agenda
▪ Maandag 11 februari
▪ Dinsdag 12 februari

Kring Zoektocht, om 20.00 uur in de Verdieping
Koffieochtend in de Verdieping, vanaf 10.00 uur

Mededelingen
▪ Gemeenteberichten: geboren! (Joep van den Berg)
'We zijn blij dat je er bent!' Hiermee maken Jerem en Mareike van Duijl de geboorte bekend van Lennart Christiaan
Martin, het nieuwe broertje van Jonathan. Hij is 30 januari geboren en het gezin woont op de Bloemenschans 151,
2215 DK. Van harte feliciteren wij hen met dit nieuwe leven en zegen van God.
▪ Kring Zoektocht
Rabbijn Leo Mock 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.
▪ Collecteopbrengsten van de maand jan 2019 (Arend Tibben)
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