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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
▪ Ronald van Delft

Liederen en schriftlezingen
▪ Lied 314: 1 en 2; Lied 314: 3; Lied 542; Projectlied; Psalm 122: 1 en 2; Lied 536; Lied 425
▪ Lucas 15: 11 – 32
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: Cardea
Cardea is een organisatie in de regio Zuid- Holland Noord die hulp biedt aan gezinnen met kinderen en
jongeren van 0 tot 23 jaar met ontwikkelings,- gedrags- en gezinsproblemen. Cardea helpt kinderen en
jongeren samen met het gezin zowel thuis, in de kinderopvang, op school of zelfs tijdelijk bij Cardea. De
hulpvraag van het kind en het gezin is het uitgangspunt voor een op maat gemaakt plan. Een plan waarbij de
veiligheid van het kind of de jongere altijd voorop staat.
▪ 2e collecte: Missionair Werk
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals kliederkerken, pioniersplekken en
monastieke initiatieven. De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het evangelie met onze
medelanders te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Op dit moment zijn er meer dan honderd
pioniersplekken, nieuwe geloofsgemeenschappen voor mensen die niet naar de kerk gaan. De PKN ondersteunt
startende pioniersplekken, zodat de komende jaren nog meer nieuwe initiatieven van start kunnen gaan om als
kerk weer zichtbaar aanwezig te zijn in Nederland.
Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
▪ Dhr. en Mevr. van 't Hof-Kooijman, een warme groet.
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 1 april
▪ Dinsdag 2 april

Leerhuis Koninkrijk van God, vanaf 19.30 uur in de Verdieping
Moderamen, 20.00 uur in de Verdieping

Mededelingen
▪ Paasschikking (Reina Assies)
Wees blij! De zoon is terug en laten we feest vieren. Een nieuw begin. De 8 flessen worden in de achthoek
geplaatst. De vorm wordt versterkt door groene takken. In de flessen plaatsen we bloesemtakken die al
bloeien. Dit kan kersenbloesem zijn of bijvoorbeeld Viburnum tinus, Viburnum opulus (sneeuwbal) of
appelbloesem. Teer groen.

▪ Leerhuis over het Koninkrijk van God in relatie tot de plaatselijke gemeente (Joep van den Berg)
Er vinden binnenkort nog 2 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 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!
▪ 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.
▪

Samen in de tuin werken op de Kindernevendienst (Esther MeijvogelSouverijn)
Tijdens de 40-dagen tijd werken de kinderen van de Kindernevendienst
samen in de tuin. Niet in een echte tuin, maar in een grote tuin van papier!
Er zijn al bomen geplant, er is een hek geplaatst, een pad aangelegd en er
wonen al veel dieren in de tuin! Maar het is nog niet af... Kom je ook
helpen? Na afloop van iedere KND krijgen de kinderen een echt diploma. Er
zijn al diploma's uitgedeeld voor 'kiezen', 'wakker worden' en 'geduld'.
Welk diploma je aanstaande zondag kunt halen, verklappen wij natuurlijk
nog niet. Kom maar kijken, dan zie je het vanzelf! Tot zondag?!!
▪ Diaconale actie Geef om Gambia (Agnes Hartvelt)
Afgelopen 2 weken stond er een aangeklede tafel in de Verdieping om geld in te zamelen voor ons jaarproject
Geef om Gambia. Er worden mutsjes gebreid, geld gegeven voor het vervoer per containerschip, malariapillen,
extra voeding voor ondervoede baby’s en nog veel meer. Er stond een glazen pot met rijst erin, er kon geraden
worden hoeveel rijstkorrels erin zaten. Als indicatie lag er een zakje met 500 rijstkorrels, er waren veel mensen
die het aantal rijstkorrels wilde raden. De aantallen waren van 10.000 tot 150.000 korrels. Het juiste aantal was
42.500. We hebben gekeken wie er het dichts bij zat. Diegene heeft al een lekkere traktatie gekregen. Iedereen
hartelijk bedankt voor hun bijdrage. Er is al rond de 170 euro opgehaald.
▪ Paasgroetenactie 2019 (Joke Haasnoot)
Ook dit jaar willen we vanuit onze gemeente weer een Paasgroet aan gevangenen sturen. De Paasgroet sluit
aan bij het veertigdagentijd-thema: Een nieuw begin. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met
vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst: ´"Een nieuw begin ontstaat
waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt
genomen!" Op zondag 31 maart worden na de dienst de kaarten uitgedeeld om te versturen. Tot 9 april
kunnen de kaarten verstuurd worden zodat ze met Palmpasen uitgedeeld kunnen worden. Voor
gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook
al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat
er aan hen gedacht wordt, dat de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de
kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. We hopen, dat velen van u de Paasgroeten zullen versturen! Namens de
diakenen van harte bij u aanbevolen.
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