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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
▪ Psalm 25: 1; Psalm 25: 3; Lied 825: 1 en 5; Projectlied: Een Nieuw Begin; Lied 313: 1, 2 en 5; Lied 544; Lied 632:
1 en 3
▪ Lucas 9, 28 – 36
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 – Binnenlands Diaconaat
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg
moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Stichting
Exodus Nederland en Gevangenenzorg Nederland, partnerorganisaties van Kerk in Actie, bieden hen de kans te
werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. Zo worden gevangenen tijdens hun detentie bezocht door
vrijwilligers. Zij bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en
praktische steun, bijvoorbeeld bij het zoeken naar een baan na de detentie.
▪ 2e collecte: Kerk
Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
▪ Dhr. G. Molenaar, van harte gefeliciteerd met het bereiken van een kroonjaar.
▪ Mevr. C.J. van der Voort-Rodenburg, veel sterkte gewenst.
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 18 maart
▪ Dinsdag 19 maart

Leerhuis, 19.30 uur in de Verdieping
Kerkenraad, 20.00 uur in de Verdieping

Mededelingen
▪ Rock Solid 17 maart
Aanstaande zondag is er weer Rock Solid (bij voldoende aanmeldingen). 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!

▪ Paasschikking (Reina Assies)
“Het verhaal van de verheerlijking op de berg wil je raken. Er wordt je alvast een blik gegund op de eeuwigheid,
de volheid van de tijden, want dat betekent het wanneer gezegd wordt dat Jezus na ongeveer acht dagen
verder gaat. Hier op deze berg voltrekt zich een prachtig visioen. We mogen even meekijken hoe de Eeuwige of
de eeuwigheid naar Jezus en de zijnen toe komt. En dat op het moment dat Jezus zijn uittocht gaat beginnen.
Een weg van uittocht door het water en de woestijn heen.”
▪ Gemeenteberichten (Joep van den Berg)
Op 8 maart is Joost Peters overleden op 72-jarige leeftijd. Op zaterdag 16 maart is de afscheidsdienst. Joost
herinneren we ons als voorzitter van de kerkenraad maar vooral ook door zijn levendige persoonlijkheid en
humor. We wensen de familie kracht toe van God de komende tijd.
▪ Leerhuis over het Koninkrijk van God in relatie tot de plaatselijke gemeente (Joep van den Berg)
Er vinden binnenkort drie avonden plaats over het onderwerp “Koninkrijk van God in relatie tot de plaatselijke
gemeente”. De parabels uit het Nieuwe Testament staan centraal tijdens dit leerhuis. Wanneer: maandag 18
maart en 1 april, donderdag 25 april. Waar: "De Verdieping", Dr. Aletta Jacobslaan 1, Voorhout. Tijd: 19.30
uur tot uiterlijk 21.30 uur, inclusief koffiepauze. U bent allen hartelijk welkom!
▪ Geef om Gambia (Agnes Hartvelt)
Deze zondag, 17 maart, zal de Diaconie tijdens het koffiedrinken met een kraampje in de Verdieping staan voor de
actie "Geef om Gambia". In Gambia is een tekort aan medicatie, rijst en extra voeding voor baby's. Ook is er een
vraag naar warmhoudmutsjes voor pasgeboren baby's. Vandaag kunt u bij de kraam verschillende artikelen
sponsoren. Ook is er een geldbedrag nodig om al deze artikelen naar Gambia te vervoeren, Daar kunt u tevens aan
bijdragen. We hopen dat u deze actie een warm hart toe draagt!!
▪ Over Palmpaasstokken en Palmpaaskoor (Esther Meijvogel-Souverijn)
Als bijlage bij deze Zondagsbrief is een brief gevoegd waarin de kinderen van de Kleine Kerk gevraagd worden zich
aan te melden voor het maken van Palmpaasstokken. Ook wordt de kinderen gevraagd zich aan te melden voor
deelname aan het Kinderkoor De Vrolijke Nootjes om mee te kunnen zingen in de oecumenische Palmpasenviering.
Voor verder informatie: zie de bijlage.
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