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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. D.J. Thijs uit Den Haag

Organist
▪ Ronald van Delft

Liederen en schriftlezingen
▪ Lied 283: 1-3; Lied 837: 1, 3, 4; Lied 305; Lied 8b: 1-4; Lied 687: 1,3; Lied 653: 1,2,7; Slotlied 117 a
▪ Exodus 16:1-7; Johannes 6: 25-30; 47-51; 66-69
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: Geef om Gambia
Tijdens een vakantie in Gambia ervaarde Karin de Rooy de barre omstandigheden waarin de kinderen en de
mensen in Gambia leefden en dit raakte haar diep. Zo besloot zij de vereniging Geef om Gambia op te richten.
De vereniging zet zich met name in voor kinderen en zwangere vrouwen. Ze bieden onder andere hulp aan
klinieken door Nederlandse deskundigen mee te laten draaien en ervaringen te delen. Wanneer er gebrek is
aan levensreddende medicijnen helpt de vereniging, daar waar de nood het hoogst is.
▪

2e collecte: Kerk

Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
▪ Dhr. J. Rothert
▪ Dhr. P.J. Vermeer
Beiden gefeliciteerd met het bereiken van een kroonjaar.
▪ Gastpredikant D.J. Thijs uit Den Haag
Koffiedrinken
▪ We nodigen u allen van harte uit om na de dienst samen koffie te drinken in de Verdieping.
Autodienst
▪ Dhr. W. Meijles
Agenda
▪ Dinsdag 5 maart

Moderamen, om 20.00 uur in de Verdieping

Mededelingen
▪ Informatieavond missionaire winkel Paraplu (Gertjan Poot)
A.s. woensdagavond 6 maart is er een informatieavond over de voortgang van onze missionaire winkel Paraplu. U
zult dan op de hoogte worden gebracht van de stand van zaken en er is een mogelijkheid om alvast een kijkje te
nemen in de (nog rommelige) winkel. Er zal daarbij ook nog een oproepje worden gedaan voor vrijwilligers. Er zijn
voldoende werkzaamheden als de Paraplu eenmaal open is zoals bijvoorbeeld het verzorgen van een kopje koffie en
een praatje, misschien wat licht administratief werk en wat kleine schoonmaakklusjes. Maar ook bij de inrichting van
de winkel hebben we nog hand en spandiensten nodig. Lijkt het wel leuk om je in te zetten voor de Paraplu, al is het
maar één uur per twee weken in de winkel of alleen dat ene klusje waar je goed in bent, of ben je alleen maar
nieuwsgierig kom dan naar deze avond in De Verdieping. Inloop vanaf 19.30 uur en aanvang 20.00 uur.

▪ Diaconaal project Diaconie (Agnes Hartvelt)
Zondag zal voor de collectes het nieuwe project van de Diaconie worden gepresenteerd middels een
powerpoint. Hierbij krijgt u toelichting van Petra Bosman. Dit jaar is het weer een buitenlands project. U heeft
hiermee al een beetje kennisgemaakt in de laatste Geloofsbrief, waarin een interview was opgenomen met de
vrouw achter dit project. Het project heet "Geef voor Gambia". Vandaag is ook de eerste collecte bestemd voor
dit doel.
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