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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:
Organist:
▪ Ds. Stephan Kurtzahn uit Leiderdorp Kees Jan Visser
Liederen en schriftlezingen:
▪ Lied 839: 1, 2; Lied 839: 3, 4; Lied 825: 1 – 3; Lied 685: 1 – 5; Lied 858: 1 – 4; Lied 868: 1 – 3; Lied 802: 1, 4, 6;
Lied 416: 1 - 4
▪ Amos 8: 4-7
Jeugd en jongeren:
▪ Crèche:
Geen
▪ Kindernevendienst: Geen
Collecten:
▪ 1e collecte: Voedselbank Teylingen
Nederland is een rijk land. Toch zijn er nog te veel mensen afhankelijk van de hulp van voedselbanken. Dat
geldt ook voor een aantal inwoners van de gemeente Teylingen. Zij hebben een inkomen ‘onder het
minimum’. Zij houden na betaling van de maandelijkse vaste lasten, zoals huur, verzekeringen, gas, licht en
water, niet genoeg geld over voor de dagelijkse boodschappen. Voedselbank Teylingen helpt sinds 2009
deze inwoners, tijdens een periode waarin ze het financieel heel moeilijk hebben, met een wekelijks
voedselpakket. Daarmee wordt niet alleen de nare situatie van deze mensen verlicht, maar ook
voorkomen dat voedsel onnodig wordt weggegooid.
▪ 2e Collecte: voor de kerk
Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
▪ Mevr. A.C. van Setten, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag.
▪ Mevr E.J. Tibben-Mulder, van harte beterschap.
▪ Gastpredikant Ds. S. Kurtzahn uit Leiderdorp
Koffiedrinken:
▪ We nodigen u allen van harte uit om na de dienst samen koffie te drinken in de Verdieping.
Autodienst:
▪ Dhr. W. Meijles
Agenda:
▪ Geen
Mededelingen:
▪ 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.

