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Viering Heilig Avondmaal
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:
Hendrik Jan Lindhout

Liederen en schriftlezingen:

Lied 215: 1 t/m 4 en 5 t/m 7; Lied 305; Psalm 8b; Psalm84: 1 en 3; Lied 833; Lied 385; Lied 377; Lied 425

Lucas 8: 26-39
Jeugd en jongeren:

Crèche:
kinderen 0 t/m 4 jaar

Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 6
Collecten:
e

1 collecte: Kerk in Actie – Werelddiaconaat
Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag (20 juni) staan we in het bijzonder stil bij vluchtelingen over wie
we niet vaak (meer) horen in de media. In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op
de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest en ze zijn bang en
getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen.
Samen met lokale kerken stimuleren ze ook moslims en christenen om samen te werken, bijvoorbeeld door het
gezamenlijk aanleggen van een weg of waterput. Zo overbruggen mensen de verschillen, ontstaat er begrip en
werken zij samen aan een betere toekomst.


e

2 Collecte: Kerk


Avondmaalscollecte: Stichting Geef om Gambia
Tijdens een vakantie in Gambia ervaarde Karin de Rooy de barre omstandigheden waarin de kinderen en de
mensen in Gambia leefden en dit raakte haar diep. Zo besloot zij de vereniging Geef om Gambia op te richten.
De vereniging zet zich met name in voor kinderen en zwangere vrouwen. Ze bieden onder andere hulp aan
klinieken door Nederlandse deskundigen mee te laten draaien en ervaringen te delen. Wanneer er gebrek is
aan levensreddende medicijnen helpt de stichting, daar waar de nood het hoogst is.
Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
 Mevr. M. Luca
 Mevr. H. Vincourt-de Groot
Beiden 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. R. Steenbergen
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.

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!
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