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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
▪ Kees Jan Visser

Liederen en schriftlezingen
▪ Lied 289: 1 en 2; Lied 289: 3; Lied 303; Psalm 8B; Psalm 139: 1 en 3; Lied 519; Lied 891
▪ Ester 7, 1 – 8, 2
Jeugd en jongeren
▪ Crèche:
Voor kinderen van 0 – 4 jaar
▪ Kindernevendienst: Groep 1 t/m 6
▪ Rock Solid:
Groep 7/8, klas 1/2 middelbare school
Collecten:
▪ 1e Collecte: Kerk in Actie - Noodhulp
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer
extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op en vee sterft. De strijd
om te overleven wordt steeds zwaarder. Samen met de Ethiopische kerk helpt Kerk in Actie boerengezinnen
om ook in extreme tijden van droogte te overleven. Er worden zaden verstrekt van droogtebestendige
gewassen, mensen worden gestimuleerd te handelen in zeep of snacks voor extra inkomsten en er worden
waterbronnen aangelegd.
▪ 2e collecte: Kerk
Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
▪ Dhr. E. van der Meijden, en
▪ Dhr. C de Vos.
Wij feliciteren beiden 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. G. den Haan
Agenda
▪ Dinsdag 19 februari

Kerkenraad, om 20.00 uur in de Verdieping

Mededelingen
▪ Rock Solid: 17 februari
Aanstaande zondag is er weer Rock Solid. Het thema is Muziek. We verzamelen om 10.00 uur 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!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

