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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
▪
Ds. P. Verhoeff uit Alkmaar

Organist
Kees Jan Visser

Liederen en schriftlezingen
▪
Psalm 87: 1 en 2; Psalm 87: 3 en 4; Lied 659; Lied 695: 1, 2 en 3; Lied 695: 4 en 5; Lied 970
▪
Handelingen 16: 6-15; Filippenzen 4: 4-7
Jeugd en jongeren
▪
Crèche:
Geen
▪
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 6
Collecten:
▪
1e Collecte: De Zonnebloem – afd. Voorhout
De Zonnebloem zet zich in voor mensen met een lichamelijke beperking. Je kunt hen bijzondere momenten
bezorgen door het doen van iets heel kleins. De Zonnebloem organiseert verschillende soorten vakanties en andere
activiteiten, zoals uitwaaien op het strand, samen een tuincentrum bezoeken of het hebben van een goed gesprek
met een kopje koffie. Al deze activiteiten zijn zeer waardevol en van grote betekenis voor de mensen met een
lichamelijke beperking.
▪
2e collecte: Kerk
Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
▪
Fam. Weststrate, van harte gefeliciteerd met jullie dochter en zusje Valerie Annelize
▪
Bruidspaar Dixon-van de Pol, van harte gefeliciteerd met uw 25-jarig huwelijksjubileum
▪
Bruidspaar Hietkamp-Valkema, van harte gefeliciteerd met uw 25-jarig huwelijksjubileum
▪
Mevr J. Goldschmeding-Middeldorp van harte gefeliciteerd met uw verjaardag
▪
Gaspredikant Ds. P. Verhoeff uit Alkmaar
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 4 juni

Moderamen, vanaf 20.00 uur in de Verdieping.

Mededelingen
▪ Opening Paraplu, winkel met een missie
Op 25 mei is - na vele maanden voorbereiding - eindelijk De Paraplu, een winkel met een missie, geopend door de
burgemeester van gemeente Teylingen, mevrouw Carla Breuer. In haar openingswoord benadrukte de
burgemeester het belang van het goede gesprek, zoals dat mogelijk is in het sociaal café van De Paraplu. Komt u
ook een kijkje nemen in deze prachtige winkel? Voor kleding, kunst en boeken en nog veel meer. En natuurlijk voor
een goed gesprek!

▪ Dankwoord Gezinshuis Atlas (Jaap en Janneke van Beelen)
Graag willen wij jullie heel hartelijk danken voor de mogelijkheid om iets te vertellen over gezinshuis Alas en de
geweldige opbrengst. Er is afgelopen zondag 26 mei €441,33 opgehaald met de collecte tijdens de openluchtdienst.
Bedankt voor jullie bemoediging die hieruit blijkt.

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.

