Jaargang: 21 Nummer 49
Zondag 25 augustus 2019, kerkdienst 10.00 uur

ZONDAGSBRIEF
(Bijdragen voor de Zondagsbrief aanleveren vóór donderdagavond 20.00 uur
via zondagsbrief@kleinekerk.nl)

DOOPDIENST
In deze dienst wordt de Heilige Doop toegediend aan:
Lennart Christiaan Martin van Duijl, zoon van Jerem en Mareike van Duijl
en Valerie Annelize Weststrate, dochter van Arjan en Sandra Weststrate
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. J.W. van den Berg

Organist:
Hendrik Jan Lindhout

Liederen en schriftlezingen:
▪ Lied 705: 1; Lied 705: 2; Lied 303; Psalm 105: 1 en 3; Lied 991; Lied 838: 1, 2 en 4; Lied 425; Lied 363
▪ Matteus 18: 1 – 5
Jeugd en jongeren:
▪ Crèche:
kinderen van 0 t/m 4 jaar
▪ Kindernevendienst: Geen
Collecten:
▪ 1e collecte: Cardea
Cardea is een organisatie in de regio Zuid- Holland Noord die hulp biedt aan gezinnen met kinderen en
jongeren van 0 tot 23 jaar met ontwikkelings,- gedrags- en gezinsproblemen. Cardea helpt kinderen en
jongeren samen met het gezin zowel thuis, in de kinderopvang, op school of zelfs tijdelijk bij Cardea. De
hulpvraag van het kind en het gezin is het uitgangspunt voor een op maat gemaakt plan. Een plan waarbij
de veiligheid van het kind of de jongere altijd voorop staat.
▪
2e Collecte: voor de kerk
Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
▪ Doopouders Weststrate-Bestman, van harte gefeliciteerd met de doop van Valerie Annelieze.
▪ Doopouders van Duijl-Richter, van harte gefeliciteerd met de doop van Lennart Christiaan Martin
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 afspraken
Mededelingen:
▪ Spelletjesavond Diaconie (Petra Bosman)
Op 27 september organiseert de diaconie een spelletjes avond. Je bent van harte welkom vanaf 19.30 de
entree is €3,--. daarvoor krijgt je een welkomst drankje met iets lekkers. Vanaf 12 jaar tot........ De
consumpties zijn per bonnen te verkrijgen. Voor €0,50 per bon. Opgeven via de intekenlijst of diaconie@
kleinekerk.nl. We hopen je graag de 27e te zien.

▪

Kerkproeverij: 29 september (Steph de Jong)
Op 29 september a.s. is de openluchtdienst in de Boerhaavetuin en tevens is dit de Kerkproeverij 2019!
De bedoeling is dat wij allemaal iemand uitnodigen voor deze proeverij. Hiervoor kan je gebruik maken
van deze uitnodiging. Je kunt deze downloaden via www.kleinekerk.nl. Ook kun je hem aanvragen via
Whatsapp op bij 06-51372783 en vervolgens zelf doorsturen. Bovendien: Like deze uitnodiging op
Facebook van de Kleine Kerk!

