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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.

‘HOREN EN GENADE ONTVANGEN’
Voorganger:
Organist:
 Ds. J.W. van den Berg
Ronald van Delft
Liederen en schriftlezingen:
 Lied 208: 1 en 2 Lied 208: 3 en 4; Lied 868; Psalm 92: 1 en 3; Lied 313: 1, 3 en 5: Lied 837; Lied 416:

1 Samuel 1, 1 – 20; Lucas 10, 38 - 42
Jeugd en jongeren:
 Crèche:
kinderen van 0 tot 4 jaar.
 Kindernevendienst: Geen
Collecten:
 1e collecte: Voor stichting Exodus
 Exodus Nederland is de grootste landelijke organisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en
begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden. Met het aanbieden van
bijvoorbeeld een begeleid wonen traject of ambulante hulpverlening streeft Exodus er onder andere
naar om gemotiveerde (ex)gedetineerden na hun straf succesvol terug te laten keren in de
samenleving.
 2e Collecte: voor de kerk
Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
 Mevr. I.F. Maclean-Buikema.
 Mevr. M. Koerts-Homan.
 Beiden 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. G. den Haan.
Agenda:
 Geen
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.
 Mutsjes breien voor Gambia (diaconie)
De diaconie heeft al een stuk of 8 mutsjes gekregen voor Geef om Gambia. Natuurlijk danken we breiers voor
het breien. Voor iedereen die nog aan het breien is: er zijn nog steeds mutsjes nodig.



Vakantie ds. Joep van den Berg:
van 22 juli tot en met 18 augustus is de dominee met zijn familie op vakantie, Iman Padmos tel.nr. 0637431510 zal de dominee vervangen.



Collecte opbrengsten van juni 2019:

Kerk € 496,13
Zonnebloem afd. Voorhout € 100,10
Kerkinactie/Pinksterzendingsweek € 195,50
Voetprints voor Nepal € 94,10
Kerkinactie/werelddiaconaat € 68,Geef om Gambia (avondmaal) € 88,Vakantieweken vluchtelingenkinderen € 69,25

