Jaargang: 20 Nummer 39
Zondag 9 juni 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. J.W. van den Berg

Organist
Kees Jan Visser

Liederen en schriftlezingen
▪
Lied 672: 1, 2 en 3; Lied 672: 6 en 7; Lied 305; ELB 454; Psalm 68: 3 en 9; Lied 680; Lied 340B; Lied 675
▪
Handelingen 2, 1 - 11
Jeugd en jongeren
▪
Crèche:
Kinderen van 0 t/m 4 jaar
▪
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 6
Collecten:
▪
1e Collecte: Kerk in Actie - Pinksterzendingsweek
In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Yi. Van de
60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn er 40.000 christenen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof,
maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen.
Kerk in actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma ook een Bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente
vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, nu werken ze aan het Oude
Testament.
▪
2e collecte: Kerk
Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
▪ Bruidspaar Los-van Dijk, van harte gefeliciteerd met uw 50-jarig huwelijksjubileum
▪ Dhr. H. Smit, 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
▪ Dinsdag 11 juni
▪ Donderdag 13 juni

Koffieochtend in de Verdieping, vanaf 10.00 uur.
Leerhuis Zacharia, 19.30 uur in de Verdieping

Mededelingen
▪ Openbare belijdenis van Agnes Kappe (Joep van den Berg)
Met Pinksteren doet Agnes Kappe openbare geloofsbelijdenis en we zijn dankbaar dat we dit met elkaar mogen
vieren. Als er gemeenteleden zijn die ook belangstelling hebben om belijdenis te doen, dan kunnen ze contact
opnemen met de predikant Joep van den Berg email: dominee@kleine kerk.nl
▪ Leerhuis over Zacharia (Joep van den Berg)
Op donderdag 13 juni vindt de tweede avond plaats van het Leerhuis over Zacharia, voorvechter tot terugkeer
en toewijding aan God. De Verdieping is open vanaf 19.15 uur. De avond duurt tot ongeveer 21.30 uur. U bent
allen uitgenodigd aanwezig te zijn, ook als u de eerste avond van dit Leerhuis heeft gemist.

▪ Gemeente-avond op 9 juli 2019 (Esther Meijvogel-Souverijn)
Om alvast te noteren in uw agenda: op dinsdagavond 9 juli om 20.00 uur wil de Kerkenraad een Gemeenteavond houden in De Verdieping. Onderwerpen zijn onder andere het beroepingswerk van ds. J.W. van den
Berg, het Boerhaavehuis en de status werkplannen van de colleges binnen de Kerkenraad. Mocht u niet zelf
naar de Verdieping kunnen komen en opgehaald of thuisgebracht willen worden, geef dit dan door aan een lid
van de Kerkenraad.
▪ Voorganger op zondag 30 juni 2019 (Marga de Winde)
Op zondag 30 juni 2019 zal de heer F. van der Louw uit Heemskerk voorgaan in de dienst, in plaats van de heer
Bergman.
▪ Moderamen op maandag 1 juli (Esther Meijvogel-Souverijn)
Het Moderamen van dinsdag 2 juli is verzet naar maandag 1 juli om 20.00 uur in De Verdieping.

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.

