Jaargang: 21 Nummer 47
Zondag 11 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:
▪ Dhr. Popko Kuiper uit Leiden

Organist:
Hendrik Jan LIndhout

Liederen en schriftlezingen:
▪ Lied 115 : 1 + 2; Lied 115 : 3; Lied 75 : 1; Lied 310 : 1; Lied 838 : 1 + 3; Lied 723; Lied 413
▪ Exodus 20 : 4 – 6; Jeremia 10 : 1 – 16; I Johannes 4 : 7 – 16
Jeugd en jongeren:
▪ Crèche:
Geen
▪ Kindernevendienst: Geen
Collecten:
▪ 1e collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en
gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkeloosheid is
hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en
uitzichtloosheid te doorbreken. Er wordt huiswerkbegeleiding gegeven en jongeren worden gestimuleerd
hun opleiding af te maken. Ook wordt er bijbelonderwijs aangeboden en geholpen bij het verwerken van
trauma’s.
▪ 2e Collecte: voor de kerk
Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
▪ Mevr. E.M.L. van der Voort-Loen, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag.
▪ Bruidspaar Assies-Heijs, van harte gefeliciteerd met uw 50-jarig huwelijksjubileum.
▪ Gastpredikant Dhr. P. Kuiper uit Leiden
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:
▪ Dinsdag 13 augustus

Koffieochtend in de Verdieping, vanaf 10.00 uur

Mededelingen:
▪ 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.
▪ Collecteopbrengsten van de maand juli 2019 (Arend Tibben)
Kerk
€
Kerkinactie/binnenlands diaconaat
€
Diaconale vakantieweken
€
St. Exodus
€
Voedselbank Teylingen
€

341,41
155,35
108,10
83,10
59,70

