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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
▪ Kees Jan Visser

Liederen en schriftlezingen
▪ Lied 287: 1, 2 en 3; Lied 287: 4 en 5; Psalm 81: 1, 9 en 14; Lied 538; Lied 971
▪ Lucas 4, 1 – 13
Jeugd en jongeren
▪ Crèche:
Voor kinderen van 0 – 4 jaar
▪ Kindernevendienst: Groep 1 t/m 6
▪ Jeugdkerk:
Vanaf klas 3 middelbare school
Collecten:
▪ 1e Collecte: Kerk in Actie – Voorjaarszendingsweek
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het communistische
systeem kraakt echter in zijn voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Om als
kerk de (groeiende) diaconale taken beter uit te voeren is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie
en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs
en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten.
▪ 2e collecte: Kerk
Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
▪ Mevr. G Schaafsma-Strijker, van harte gefeliciteerd 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. W. Meijles
Agenda
▪ Dinsdag 12 maart

Koffieochtend in de Verdieping, vanaf 10.00 uur

Mededelingen
▪ Jeugdkerk (Michiel de Haan)
Komende zondag is het weer tijd voor de Jeugdkerk. We gaan het hebben over vluchtelingen, maar het is ook
waarschijnlijk dat jullie jonglerend thuis komen … . Ik hoop jullie allemaal te zien!
▪ Paasschikking (Reina Assies)
De 8 flessen worden geplaatst in een cirkel. In elke fles worden een of meer paarse tulpen geplaatst. In de
christelijke traditie is de tulp het symbool van gebed. De bloem staat open naar boven.

▪ Collecteopbrengsten van de maand feb 2019 (Arend Tibben)
Kerk
€
265,50
Catechese en Educatie
€
46,85
Missionair werk
€
89,65
Kerkinactie/werelddiaconaat
€
132,82
Jemen (avondmaal)
€
124,60
Hart voor Haïti
€
60,15
Kerkinactie/noodhulp
€
172,51
De Sociale Kruidenier
€
97,20
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