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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
Kees Jan Visser

Liederen en schriftlezingen
Lied 891; Psalm 23C; Lied 484; Psalm 8B; ELB 452; ELB 420; ELB 218; ELB 122
Thema, “de goede Herder”
Jeugd en jongeren
 Crèche:
kinderen van 0 t/m 4 jaar
 Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
 Rock Solid
groep 7/8, klas 1 /2 middelbare school.
Collecten:
 1e collecte: Stichting 2Mothers
Voor gezinnen die een kind met een beperking hebben grote behoefte aan gezondheidszorg. Deze zorg is
niet voor iedereen zo vanzelfsprekend, omdat ouders niet verzekerd zijn of geen geld hebben voor
hulpmiddelen. Ook kunnen moeders van kinderen met een beperking moeilijk buitenshuis werken,
vanwege de zorg voor hun kind. Stichting 2Mothers wil hier iets aan doen door moeders thuis aan het werk
te helpen en hen hiermee op weg te helpen naar financiële onafhankelijkheid.


2e Collecte: Jeugdwerk / JOP
Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend – soms zijn ze zelfs nog nooit in een
kerkgebouw geweest. Wat fantastisch dat er dan kerken en scholen zijn die samenwerken om kinderen het
christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken, bijvoorbeeld via school-en-kerk-vieringen. JOP ondersteunt
kerken en scholen in hun samenwerking door mee te denken, te experimenteren met nieuwe
samenwerkingsvormen, bijeenkomsten te organiseren en ondersteunend materiaal aan te bieden.

Bloemengroeten:
 Dhr. J. Hordijk, van harte gefeliciteerd met het bereiken van een kroonjaar.
 Bruidspaar van der Boon-Kwinkelenberg, van harte gefeliciteerd met uw 25 jarig huwelijksjubileum.
Koffiedrinken
 We nodigen u allen van harte uit om na de dienst samen koffie te drinken in de Verdieping.
Autodienst
 Dhr. R. Steenbergen.
Agenda
 Dinsdag 14 mei
 Dinsdag 14 mei

Koffieochtend
Moderamen

Mededelingen

Collecteopbrengsten van de maand apr 2019:
Kerk
Kerkinactie/40-dagen collecte
Kerkinactie/zending buitenland (Paasdienst)
PVD

€
€
€
€

367,36
97,52
267,80
66,40

Oecumenische Openluchtviering Voorhout – zondag 26 mei 2019
Han de Winde
Op zondagochtend 26 mei om 10.00 uur zal een Openluchtdienst worden gehouden op het grote kerkplein voor de
Bartholomeuskerk, midden in Voorhout, voor alle Voorhouters. Deze Openluchtdienst wordt gezamenlijk
georganiseerd door een voorbereidingsteam vanuit de Bartholomeuskerk en de Kleine Kerk. Zie ook de
berichtgeving door en vanuit de beide kerken in de lokale media. Voor het gezamenlijk feestelijk koffiedrinken na de
dienst zoeken wij thuisbak-vrijwilligers die ‘iets’ voor bij de koffie willen meenemen. Graag aanmelden bij Reina
Assies of Han de Winde. Wij hopen u allen op het kerkplein te ontmoeten: het belooft een bijzondere dienst te
worden !
Namens het organiserend committee,
Reina Assies en Han de Winde
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 mei. 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 officiële opening is op 25 mei a.s.
De gezamenlijke missionaire winkel van 2 kerkgemeenschappen in Teylingen (Baptistengemeente Kaleb en de PG
Voorhout) begint steeds meer ingericht te 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!

Wilt u de Zondagsbrief via de e-mail ontvangen. U kunt zich inschrijven via deze link: Aanmelden Zondagsbrief.
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