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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. M. van der Linden uit
Katwijk

Organist
▪ Kees Jan Visser

Liederen en schriftlezingen
▪ Lied 148:4; Lied 148:6; Lied 974:1 en 5; Projectlied; Lied 81:8,9,10 en 14; Lied 827; 547, 1t/m 6; Lied 910:1 en 4
▪ Exodus 6:2-8; Lukas 13:1-9;
Jeugd en jongeren
▪ Crèche:
Voor kinderen van 0 – 4 jaar
▪ Kindernevendienst: Groep 1 t/m 6
Collecten:
▪ 1e Collecte: Kerk in Actie – Kinderen in de Knel
In het droge landbouwgebied Narsapur, India, kunnen families maar nauwelijks rondkomen. In dit district in
India moeten 12.700 kinderen werken. De Indiase organisatie Sadhana wil Narsapur vrijmaken van kinderarbeid
en deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs. Zo wil de organisatie kinderclubs op
scholen oprichten, bijeenkomsten organiseren voor leraren, schoolleiders, ambtenaren en kinderen met elkaar
in gesprek laten gaan, en volwassenen trainen over de rechten van meisjes.
▪ 2e collecte: Kerk
Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
▪ Dhr. J. Baan, van harte gefeliciteerd met het bereiken van een kroonjaar.
▪ Mevr. J den Heijer-van der Toorn, veel sterkte gewenst.
▪ Gastpredikant ds. M. van der Linden uit Katwijk.
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 26 maart

Kerkenraad, 20.00 uur in de Verdieping

Mededelingen
▪ Rock Solid 17 maart (Dorine de Jong)
De crèche zal met ingang van april 1x per 14 dagen open zijn. We houden met de planning rekening met
feestdagen en dergelijke. De data wanneer de crèche geopend is zijn te vinden op de website van de Kleine
Kerk en zullen in de Zondagsbrief worden vermeld.

▪ Paasschikking (Reina Assies)
De lezingen roepen op tot ‘zien’. Omzien naar een ander. De tekenen van groei en bloei zien zoals de tuinman
met geduld wacht op de groei van de vijg. De 8 flessen worden twee aan twee geplaatst in een open ellips
zodat er de suggestie van een oog ontstaat. De primulaplantjes doen denken aan ogen. De sierlijk groene
grassen versterken het beeld van inkeer. Eventueel kunnen 8 vijgen (verwijzing naar de vijgenboom uit het
verhaal) bij de flessen worden gelegd.
▪ 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.

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.

