Jaargang: 21 Nummer 46
Zondag 4 augustus 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. G. Binnendijk uit Noordwijk

Organist:
Hendrik Jan LIndhout

Liederen en schriftlezingen:
▪ Psalm 98:1; Psalm 98:3; Lied 868:1,2,5; Lied 720:1,2,3; Lied 720:4,5; Lied 905 Lied 981
▪ Prediker 2:1-11; Lucas 12:13-34
Jeugd en jongeren:
▪ Crèche:
Geen
▪ Kindernevendienst: Geen
Collecten:
▪ 1e collecte: Hart voor Haïti
Haïti is het armste land van het westelijk halfrond. Op Haïti is kinderdorp Bon Repos (letterlijk: goede rust)
opgericht waar straatkinderen en wezen worden opgevangen. Hier zijn ze veilig, krijgen de kinderen
genoeg te eten, kunnen ze naar school en naar de kerk. De kinderen wonen onder leiding van een
Haïtiaanse ‘tante’ in één van de huizen waarmee de normale gezinssituatie zoveel mogelijk wordt
nagebootst.
▪ 2e Collecte: voor de kerk
Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
▪ Mevr. W. van der Sar, van harte gefeliciteerd met het bereiken van een kroonjaar.
▪ Dhr. M. Dwarswaard, van harte gefeliciteerd met het bereiken van een kroonjaar.
▪ Mevr. C. Dekker-van Rossum, veel sterkte gewenst.
▪ Gastpredikant Ds. G. Binnendijk uit Noordwijk.
Koffiedrinken:
▪ We nodigen u allen van harte uit om na de dienst samen koffie te drinken in de Verdieping.
Autodienst:
▪ Dhr. R. Steenbergen
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.

