Jaargang: 20 Nummer 42
Zondag 30 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:
▪ pastor Fred van der Louw uit Heemskerk

Organist:
Ronald van Delft

Liederen en schriftlezingen:
▪ Psalm 145:1; Psalm 145:2; Lied 305:1; Lied 695:1,4,5; Lied 8B; Lied 630:1,2,3; Lied 939:1,3; Lied 416:1
▪ Handelingen 3:1-10
Jeugd en jongeren:
▪ Crèche:
Geen
▪ Kindernevendienst: Groep 1 t/m 6
Collecten:
▪ 1e collecte: Vakantieweken vluchtelingenkinderen
Even ontsnappen aan alle zorgen en lekker spelen op vakantie: dat is ontzettend belangrijk voor kinderen.
Helaas is dat voor kinderen van vluchtelingen vaak geen optie. Het leven in een asielzoekerscentrum is niet
gemakkelijk. De kinderen leven vaak geïsoleerd van de maatschappij en hebben weinig contact met
Nederlanders. Ze wonen klein en hebben vaak weinig privacy. VluchtelingenWerk Nederland organiseert al 25
jaar vakantieweken voor deze kinderen, zodat ze even kunnen ontspannen en wat afleiding hebben van de
dagelijkse zorgen.
▪ 2e Collecte: Kerk
Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
▪ Mevr. M.A. Galjema-Verrips, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag
▪ Mevr. K. van der Wilden-Reijerkerk, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag
▪ Bruidspaar van Hulst-Donker, van harte gefeliciteerd met uw 40-jarig huwelijksjubileum
▪ Gastpredikant Dhr. F. van der Louw uit Heemskerk
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:
▪ Maandag 1 juli
▪ Woensdag 3 juli

Moderamen, vanaf 20.00 uur in de Verdieping (in plaats van 2 juli!!)
Informatieavond wijziging gebruik e-mailadressen …@kleinekerk.nl, vanaf 20.00
uur in de Verdieping

Mededelingen:
▪ 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!
▪ Wijziging in gebruik van e-mailadressen “***@kleinekerk.nl” (Steph de Jong)
Vanaf 26 juni komt email gestuurd aan uw kerkmailadres “***@kleinekerk.nl” niet meer binnen in uw
gebruikelijke postvak en wordt hij ook niet meer naar uw privé email-adres doorgestuurd. Ook het
gebruik van de Movenext/Roundcube omgeving is niet meer mogelijk. Op woensdag 3 juli, om 20.00
uur, is de laatste inloopavond in de Verdieping met uitleg over de nieuwe werkwijze. Ook kunt u dan
uw nieuwe inloggegevens ophalen. Zonder deze nieuwe inloggegevens ontvangt u geen mail meer via
uw “***@kleinekerk.nl” e-mailadres! Indien u niet in de gelegenheid bent dan kunt u ook per email uw
wachtwoord en inloginstructies opvragen bij Steph de Jong steph@kleinekerk.nl

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.

