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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.
Voorganger:
▪ Mw. C.A. de Peuter uit Noordwijk

Organist:
Roelof Assies

Liederen en schriftlezingen:
▪ Lied 119: 39, 40, 42; Lied 304: 1, 2, 3; Lied 320: 1, 2, 3; Lied 320: 4; Lied 146: 1, 3, 4, 5; Lied 416: 1, 2, 3, 4
▪ Deuteronomium 6: 1–9; Johannes 13: 31-35
Jeugd en jongeren:
▪ Crèche:
Geen
▪ Kindernevendienst: Geen
Collecten:
▪ 1e collecte: Stichting Geef om Gambia
Tijdens een vakantie in Gambia ervaarde Karin de Rooy de barre omstandigheden waarin de kinderen en
de mensen in Gambia leefden en dit raakte haar diep. Zo besloot zij de vereniging Geef om Gambia op te
richten. De vereniging zet zich met name in voor kinderen en zwangere vrouwen. Ze bieden onder andere
hulp aan klinieken door Nederlandse deskundigen mee te laten draaien en ervaringen te delen. Wanneer
er gebrek is aan levensreddende medicijnen helpt de stichting, daar waar de nood het hoogst is.
▪ 2e Collecte: voor de kerk
Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
▪ Mevr. G. van Kesteren-de Wolf, van harte gefeliciteerd met het bereiken van een kroonjaar
▪ Gastpredikant Mevr. C.A. de Peuter uit Noordwijk
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 afspraken
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.

