Jaargang: 20 Nummer 44
Zondag 14 juli 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 221: 1 en 2; Lied 221: 3; Lied 891; ELB 421; Psalm 84: 1 en 6; Lied 838; Lied 425
▪ Lucas 10, 25 - 37
Jeugd en jongeren:
▪ Crèche:
Geen
▪ Kindernevendienst: Groep 1 t/m 6
Collecten:
▪ 1e collecte: Diaconale vakantieweken
Jaarlijks organiseert Het Vakantiebureau zo’n 60 vakantieweken voor 2.500 mensen die niet meer zo makkelijk
alleen op vakantie kunnen gaan. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die enige zorg of
begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ieder jaar weer vele vrijwilligers dag en nacht klaar om
de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen.
▪ 2e Collecte: Kerk
Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
▪ Dhr. en Mevr. Zuilhof, een hartelijke groet
▪ Dhr. R.M. Hartvelt, een hartelijke groet
Koffiedrinken:
▪ We nodigen u allen van harte uit om na de dienst samen koffie te drinken in de Verdieping.
Autodienst:
▪ Dhr. R. Steenbergen
Agenda:
▪ Dinsdag 16 juli

Kerkenraad, vanaf 20.00 uur in de Verdieping

Mededelingen:
▪ Wijziging in gebruik van e-mailadressen “***@kleinekerk.nl” (Steph de Jong)
Vanaf afgelopen 26-6-2019 komt de email ***@kleinekerk.nl niet meer binnen in uw gebruikelijke postvak en
wordt hij ook niet meer naar uw privé email-adres doorgestuurd. Dit vanwege de overgang naar een nieuw
emailsysteem (Office 365). Er zijn 2 inloopavonden geweest voor uitleg. Het kan zijn dat u dit gemist heeft. U
kunt uw nieuwe inloggegevens van uw emailadres opvragen bij Steph de Jong steph@kleinekerk.nl. Let op! Dit
betreft niet het wekelijks ontvangen van de zondagsbrief, om deze te blijven ontvangen hoeft u niets te doen.
▪ Gemeenteberichten (Joep van den Berg)
Op zondag 7 juli is mevr. Hendrika Uithoven - Stoof, Henny, overleden op 84-jarige leeftijd. Op de kaart staat:
'Met heel veel verdriet in ons hart hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve, zorgzame moeder en
trotse oma'. Donderdag 11 juli is de uitvaartdienst geweest en we wensen de familie en vriendinnen veel
sterkte met dit verlies.

