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via zondagsbrief@kleinekerk.nl)

PASEN
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
▪ 9.30 uur:
▪ 11.00 uur:

Ds. J.W. van den Berg
Ds. J.W. van den Berg

Organist
Ronald van Delft
Ronald van Delft

Liederen en schriftlezingen
▪ 9.30 uur:
o Psalm 139: 1 en 4; Psalm 139: 10 en 11; Lied 305; Psalm 118: 5 en 6; Lied 659; Lied 650; Lied 634
o Jesaja 25, 6 – 9; Johannes 20, 1 - 18
▪ 11.00 uur:
o ELB 130 ‘Juicht, want Jezus is Heer’; video-zang: ‘Het leven krijgt weer kleur’; video-zang: ‘Klap in je
handen van blijdschap’; Projectlied; video-zang: ‘Weet je dat de lente komt’; video-zang: ‘Hij leeft’;
Lied 634
o Paasverhaal
Jeugd en jongeren
▪ Crèche:
Voor kinderen van 0 – 4 jaar (alleen om 11.00 uur)
▪ Kindernevendienst: Geen
Collecten:
▪ 1e Collecte: Kerk in Actie – Zending buitenland
In Pakistan zijn christenen een kleine minderheid. Maar de kerk is er en wil aanwezig zijn. Veel christenen hebben te
maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor de christenen is het belangrijk
om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Pakistaanse christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof, omdat
ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad. Partnerorganisatie van Kerk in Actie, het Open Theologisch
Seminarie (OTS), wil Pakistaanse christenen door trainingen en opleidingen versterken in hun geloof.
▪ 2e collecte: Kerk
Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
▪ Mevr. J.M. Baan-Luteijn, en
▪ Mevr. J. de Leeuw-Westerduin.
Beiden van harte gefeliciteerd met uw verjaardag.
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
▪ Donderdag 25 april
▪ Vrijdag 26 april

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

Mededelingen
▪ Diensten rond Pasen (Joep van den Berg)
Rond Pasen zijn er de volgende diensten. U bent natuurlijk bij alle diensten van harte welkom.
Goede Vrijdag: 19.30 uur (ds. J.W. van den Berg, ambtsdragers; Roelof Assies)
Stille Zaterdag: 21.30 uur (ds. J.W. van den Berg; Ronald van Delft)
Pasen: 9.30 uur
Pasen 11.00 uur
▪ Paasschikking (Martha Mosselman)
Goede Vrijdag: In de schikking worden 7 flessen in de vorm van een Latijns kruis geplaatst. 7 is het heilige getal bij
uitstek: 3 + 4, ofwel het getal voor de drie-ene God en vier, het getal van de wereld. God is in zijn zoon naar de aarde
gekomen, zijn taak is volbracht op aarde. In de flessen worden rode of paarse anemonen geplaatst. In
de hals van de fles wordt wat houtskool gelegd.
Stille Zaterdag: De vorm van deze schikking is het hart. In de teksten voor Pasen gaat het om ‘zien met het hart’. Niet
alleen zichtbare geloofstekenen zijn van belang. Door de liefde zullen we Jezus herkennen. In de flessen plaatsen we
voorjaarsbloemen zoals anemonen (wit/pastel), tulpen (wit), narcissen (wit/geel) en bloesems. Allerlei bloeiende
bolplantjes worden naast het hart geplaatst om de hartvorm te versterken.
▪ Leerhuis over het Koninkrijk van God in relatie tot de plaatselijke gemeente (Joep van den Berg)
Komende donderdag vindt de laatste avond 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:
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!
▪ Oranjeconcert (Kees Jan Visser)
Op vrijdag 26 april speelt Kees Jan Visser een oranjeconcert in de Kleine kerk. Sinds twee jaar componeert hij zijn
eigen nummers, die voortvloeien uit verschillende emoties die in het leven voorbij komen. Onlangs heeft Kees Jan
een aantal nummers uitgebracht op Spotify en andere muziekdiensten. Tijdens dit oranjeconcert speelt hij eigen
nummers, gecombineerd met bekende "oranje melodieën". De kerk gaat open om 19.30 uur, het concert start om
20.00 uur. Toegang is gratis.
▪ Wijziging gastpredikant 5 mei (Marga de Winde)
In de dienst van 5 mei zal ds. E.H. van der Weide uit Warmond voorgaan in plaats van ds. D. Verboom uit Rijnsburg,
zoals vermeld staat in de Kerkbrief.
▪ Collecteopbrengsten van de maand mrt 2019 (Arend Tibben)
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