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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. J.W. van den Berg

Organist
Ronald van Delft

Liederen en schriftlezingen
Psalm 98: 1 en 2; Psalm 98: 3 en 4; Lied 216; Lied 218; Lied 320: 1 en 2; Lied 320: 3, 4 en 5; Lied 657
Lied 910: 1 en 4
Schriftlezing: Deuteronomium 6, 1 – 9; Johannes 13, 31 – 35
Jeugd en jongeren
 Crèche:
geen
 Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
 Jeugdkerk
vanaf 3e klas middelbare school. Thema: de 7 eigenschappen die jou succesvol (en
gelukkig) maken.
Collecten:
 1e collecte: Stichting De Zevensprong
Stichting De Zevensprong is een vrijwilligersorganisatie in Sassenheim die zich ten doel stelt: het organiseren van
creatieve, sportieve en sociale activiteiten ten behoeve van verstandelijk en/of meervoudig gehandicapten. De
deelnemers variëren van 5 tot 80+ jaar en wonen thuis, in een appartement of een instelling. De mate van
zelfstandigheid is zeer divers, maar de gemiddelde deelnemer is redelijk zelfstandig. Door meer dan 150
vrijwilligers worden behalve wekelijkse activiteiten, ook jaarlijks grote activiteiten georganiseerd. Mede dankzij de
vele giften van particulieren, verenigingen, bedrijven en gemeenten is en blijft dit mogelijk.


2e Collecte: Kerk
.

Bloemengroeten:
 Bruidspaar Ouwehand-Nouwens, 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. W. Meijles.
Agenda
 Dinsdag
21 mei
 Woensdag 22 mei
 Zaterdag 25 mei

Kerkenraad
P.V.D. uitgaansdag
Opening van de Paraplu.

Mededelingen
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

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.

Of kopieer de tekst https://pwa.us8.list-manage.com/subscribe in uw browser.

