Jaargang: 20 Nummer 40
Zondag 16 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
Ronald van Delft

Liederen en schriftlezingen
▪ Lied 601: 1 en 2; Lied 601: 3; Lied 705; ELB 425; Psalm 8: 1, 3 en 4; Lied 834; Lied 686; Lied 416
▪ Spreuken 8, 22 – 31; Johannes 3, 1 – 16
Jeugd en jongeren
▪ Crèche:
Geen
▪ Kindernevendienst: Groep 1 t/m 6
▪ Jeugdkerk:
Vanaf klas 3 middelbare school
Collecten:
▪ 1e Collecte: Voetprints voor Nepal
Met de opbrengst worden kinderen in Nepal die lijden aan Cerebrale Parese ondersteund. Cerebrale Parese is een
niet-aangeboren hersenbeschadiging die spasticiteit veroorzaakt. Het is een soort verlamming van (een groep)
spieren. Het is geen ziekte, maar een aandoening die specialistische behandeling vereist om ernstigere zaken te
voorkomen. Zonder ondersteuning worden deze kinderen in Nepal aan hun lot overgelaten.
▪ 2e collecte: Kerk
Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
▪ Mevr. K.C. Veerman-Marijt
▪ Dhr. T. Nelemans
▪ Dhr. G.J. Streder
Allen van harte gefeliciteerd met het bereiken van een kroonjaar
Koffiedrinken
▪ We nodigen u allen van harte uit om na de dienst samen koffie te drinken in de Verdieping.
Autodienst
▪ Dhr. W. Meijles
Agenda
▪ Vr.21 juni/za. 22 juni

Nacht van het gebed, vanaf 22.00 - 3.00 uur in de Verdieping

Mededelingen
▪ Nacht van het gebed (Gerda Fransen-Rebel)
We nodigen u uit voor de Nacht van Gebed op 21/22 juni in de Verdieping te Voorhout. De tijd is van 22.00 u 3.00 u. De Nacht wordt georganiseerd door Open Doors. Wereldwijd neemt vervolging van onze broers en
zussen heel erg toe. Deze mensen hebben ons gebed heel hard nodig om te volharden in het volgen van Jezus
Christus. Ze bidden ook voor ons dat wij niet verslappen omdat wij in vrijheid en welvaart leven. Iedereen is
van harte welkom om te komen bidden. Hardop bidden hoeft niet, het gaat niet om mooie woorden. Alles
kan, niets moet.
▪ 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.

▪ Jeugdkerk, zondag 16 juni (Michiel de Haan)
Aanstaande zondag de laatste jeugdkerk van het seizoen; de laatste jeugdkerk van Auke en mij (en een aantal
van jullie); en het 2e en laatste deel van de “training” over de “7 habits of highly effective people”. Naast de 10
geboden een mooie leidraad voor een gelukkig leven! Ik zou het erg leuk vinden als je er bij bent!
▪ 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.
▪ 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.
Koffieschenkers gevraagd voor de zomervakantie (Esther Meijvogel-Souverijn)
Van 21 juli tot en met 1 september 2019 zoeken wij per zondag een of twee vrijwilligers die na de dienst het
"koffiedrinken" in De Verdieping willen verzorgen. Het betreft het klaarzetten van een aantal kannen
koffie/thee/limonade, kopjes, koekjes en andere benodigdheden. Na afloop moet de boel vanzelfsprekend
weer schoon en afgewassen worden achtergelaten! Vanaf vandaag hangt er in de Grote Zaal van De Verdieping
een lijst waar u zich kunt inschrijven. Namens de Kerkenraad, alvast hartelijk bedankt!
Collecteopbrengsten van de maand mei 2019 (Arend Tibben)
Kerk
€
176,30
Jeugdwerk/JOP
€
115,82
Kerkinactie/Noodhulp
€
104,75
Moederdagcollecte buitenland
€
132,30
Diaconieproject Teylingen
€
101,80
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