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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
Organist
▪ dhr. J. Anninga uit Heinenoord ▪ Kees Jan Visser
Liederen en schriftlezingen
▪ Psalm 126; Lied 310; Projectlied; Lied 885; Psalm 118: 7, 8 en 9; Lied 538: 1, 3 en 4; Lied 786
▪ Jesaja 5: 1-7; Lucas 20: 1-19
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 – 40dagentijd
Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Mwana Ukuwanda is een organisatie die zich inzet voor de vele
weeskinderen. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor
kindgezinnen. De meeste kinderen zijn wees door aids. Mwana Ukundwa besteedt daarom ook veel aandacht aan
aidsvoorlichting. Zo geven de medewerkers voorlichting over hiv/aids aan leerlingen en leraren van betrokken
scholen, districtsbestuurders en predikanten.
▪ 2e collecte: Kerk
Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
▪ Dhr. J.G. Bol, en
▪ Dhr. C.L. Leynse,
Beiden een voorspoedig herstel toegewenst.
▪ Gastpredikant Dhr. J. Anninga uit Heinenoord
Koffiedrinken
▪ We nodigen u allen van harte uit om na de dienst samen koffie te drinken in de Verdieping.
Autodienst
▪ Dhr. G. den Haan
Agenda
▪ Dinsdag 9 april

Koffieochtend in de Verdieping, vanaf 10.00 uur

Mededelingen
▪ Paasschikking (Reina Assies)
Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht? Deze vragen staan centraal in dit verhaal. De wijngaard is
een gesloten vesting; de pachters verschansen zich. Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt
niet mogelijk. De vorm voor deze schikking is een gesloten vierkant en oogt compacter dan de voorgaande
schikkingen. In de flesjes plaatsen we zwaardvormig blad zoals dat van eenYucca of Draceana. Tussen de flessen
plaatsen we potjes met blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard.

▪ Jeugdkerk zondag 7 april (Michiel de Haan)
Zondag hoop ik jullie weer te zien. We gaan niet jongleren 😊 maar wel met een prachtonderwerp aan de
gang: Wijsheid… Dat willen we toch allemaal hebben!
Paasgroetenactie 2019 (Joke Haasnoot)
Vorige week zondag zijn er al heel wat kaarten verstuurd, er zijn er nog over daarom kunt u ook deze zondag na
de dienst nog kaarten meenemen om een Paasgroet aan gevangenen te 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!" 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.
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.

