Jaargang: 20 Nummer 33
Zondag 28 april 2019, kerkdienst 10.00 uur

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. Dik Verboom uit Rijnsburg

Organist
Hendrik Jan Lindhout

Liederen en schriftlezingen
▪ Lied 313:1,5; Psalm 119:40,49; Lied 634; Je hart is net een huisje; Lied 800:1,2; Lied 800:3,4; Lied
642:1,4,5; Lied 646
▪ Genesis 28:10-22; Lucas 24:13-35
Jeugd en jongeren
▪ Crèche:
Geen
▪ Kindernevendienst: Groep 1 t/m 6
▪ Rock Solid:
Groep 7/8, klas 1/2 middelbare school
Collecten:
▪ 1e Collecte: Protestantse Vrouwen Dienst
De vrijwilligers van de PVD zetten zich in voor leden van de kerk van 70 jaar en ouder. Ouderen die hebben
aangegeven bezoek van de PVD op prijs te stellen, krijgen regelmatig bezoek van een vaste vrijwilliger. De vrijwilliger
biedt een luisterend oor en het bezoek kan de eenzaamheid even doorbreken. Het kan ondersteuning geven bij het
sociaal en maatschappelijk leven. Soms wordt praktische hulp geboden, zoals een boodschap doen bij ziekte of
slecht weer of begeleiding bij specialistenbezoek.
▪ 2e collecte: Kerk
Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
▪ Mevr. W.B. van de Wetering-van den Hengel; en
▪ Dhr. T. Schaafsma.
Beiden feliciteren wij van harte met het bereiken van een kroonjaar.
▪ Gastpredikant Ds. D. Verboom uit Rijnsburg
Koffiedrinken
▪ We nodigen u allen van harte uit om na de dienst samen koffie te drinken in de Verdieping.
Autodienst
▪ Dhr. R. Steenbergen
Agenda
▪ Vrijdag 26 april

Oranjeconcert, vanaf 20.00 uur in de Verdieping.

Mededelingen
▪ 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.
▪ Gemeenteberichten (Joep van den Berg)
Op 22 april is mevr. Jannetje de Leeuw - Westerduin, 'Jannie', overleden op 92-jarige leeftijd. Op vrijdag 26 april is de
afscheidsdienst geweest. Zij was op Stille Zaterdag geboren en met Pasen van ons heengegaan, schrijft de familie op
de kaart. We wensen hen Gods nabijheid toe in dit verdriet.
▪ Afwezigheid ds. van den Berg (joep van den Berg)
Van 27 april tot en met 5 mei is ds Joep van den Berg met vakantie. Hij wordt waargenomen door ds Iman Padmos
van Kaageiland; tel.nr. (06) 37431510.
Jeugdkerk op 19 mei i.p.v. 12 mei (Michiel de Haan)
De Jeugdkerk is verplaatst van 12 naar 19 mei! Ds. Joep van den Berg organiseert 12 mei een bijzondere dienst, waar
jullie van harte voor zijn uitgenodigd. Daarom dus geen jeugdkerk op 12. De laatste jeugdkerk van dit jaar (en van
Auke en mij) wordt gehouden op zondag 16 juni Dit is een tweeluik dat ik van harte bij jullie aanbeveel, met als basis
“de 7 eigenschappen die jou succesvol (en gelukkig!) maken” van een hele wijze man Steven Covey.
Paraplu - winkel met een missie - kan bijna open maar… we hebben nog wat hulp nodig! (Marga de Winde)
De gezamenlijke missionaire winkel van 2 kerkgemeenschappen in Teylingen (Baptistengemeente Kaleb en de PG
Voorhout) begint steeds meer ingericht te worden. We hopen dat de winkel rond 18 mei geopend kan worden. Er
hebben zich al een aantal vrijwilligers aangemeld die (wekelijks/tweewekelijks/maandelijks/ incidenteel) 3 uur per
week in het winkelgedeelte of sociaal café gedeelte willen ‘werken’. We hebben per dagdeel 3 mensen nodig. En
liefst ook 1 invaller per dagdeel. Het gaat om 5 dagdelen per week: woensdag/donderdag/vrijdag-ochtend van 9.00
tot 12.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.30 en van 13.00 tot 16.00. Helaas komen we echt nog een aantal
vrijwilligers tekort om alle uren te kunnen vullen. Daarom wenden we ons opnieuw tot u/jou: Als u in de
gelegenheid bent en het lijkt u leuk en nuttig om af en toe in onze missionaire winkel te helpen dan horen we dat
heel graag! U kunt zich zo vaak en zo weinig beschikbaar stellen als u kunt en wilt. Alle hulp is zeer welkom! Ook
voor de winkel daadwerkelijk open kan kunnen we nog hulp gebruiken voor: Schilderen, stellingen in elkaar zetten,
stellingen schoonmaken enz. Als u zich voor bovenstaande vrijwilligerstaken wilt aanmelden dan kunt u een mail
sturen naar marga@kleinekerk.nl of naar jonneke@engelsmannen.nl. Bij voorbaat onze heel hartelijke dank!
Laatste PowerPoint Ruud van Overbeek (Johan Winkel)
Heeft u zich ooit afgevraagd, hoe de PowerPoints van de diensten tot stand komen? Ds. Joep van den Berg maakt
deze zelf, als hij op zondag voorgaat. Maar al sinds jaar en dag heeft Ruud van Overbeek de PowerPoint-presentaties
in de kerk verzorgd voor de gastpredikanten. Per 1 mei stopt Ruud hiermee. Wij danken Ruud hartelijk voor deze
jarenlange inzet. Han de Winde neemt het stokje vanaf 1 mei over.
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