Jaargang: 22 Nummer 51
Zondag 8 september 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. J.W. van den Berg

Organist:
Ronald van Delft

Liederen en schriftlezingen:
▪ Lied 213: 1, 2 en 3; Lied 213: 4 en 5; Lied 305; Lied 218; Psalm 139: 1 en 3; Lied 864: 1, 3 en 5; Lied 837; Lied
425
▪ 1 Samuel 16: 1 – 13; Lucas 14, 25 - 33
Jeugd en jongeren:
▪ Crèche:
Geen
▪ Kindernevendienst: Kinderen van groep 1 t/m 6
Collecten:
▪ 1e collecte: Youth for Christ
Youth for Christ is een gepassioneerde missionaire beweging van jongeren en jongerenwerkers. Met diverse
activiteiten en jongerencentra zijn zij in heel Nederland vertegenwoordigd. Gedreven door Gods liefde zoekt
Youth for Christ jongeren op, helpt hen te groeien en biedt hen hoop. Zo komen ze dichterbij jongeren. Want
iedere jongere verdient de kans om Jezus te leren kennen.
▪ 2e Collecte: Jeugdwerk/JOP
Op meer dan 130 plaatsen in Nederland wordt regelmatig samen ontdekt, gevierd en gegeten in een
Kliederkerk. Tijdens deze missionaire vorm van kerk zijn gaan mensen van alle leeftijden samen op
verrassende manier aan de slag met een Bijbelverhaal. JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale
Kliederkerken onder meer met heldere handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal.
Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar:
▪ Dhr. J.W. Kwinkelenberg, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag.
▪ Bruidspaar van der Aa-Bulk, van harte gefeliciteerd met uw 40-jarig huwelijksjubileum.
▪ Dhr. J. Hordijk, een voorspoedig herstel gewenst.
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 10 september
▪ Donderdag 12 september

Koffiedrinken in de Verdieping, vanaf 10.00 uur
Ontmoetingskring in Park Overbosch, om 19.00 uur

Mededelingen:
▪

8 september: Deurcollecte voor Stichting de Zevensprong (Project van de Diaconieën van Teylingen)
Zondag 8 september wordt er bij de uitgang een collecte gehouden voor Stichting “De Zevensprong” Deze
vrijwilligersorganisatie organiseren allerlei sport- en recreatie activiteiten voor verstandelijk en/of
meervoudig gehandicapten. De deelnemers variëren van 5 jaar tot 80+. Er is geld nodig om deze activiteiten
te organiseren. Als diaconie willen we dit project van harte ondersteunen, we verdubbelen de opbrengst van
deze collecte. Daarom dubbel van harte bij u aanbevolen.

▪

Zondag 15 september 2019: Bevestiging en afscheid ambtsdragers
Op zondag 15 september 2019 zullen afscheid nemen als ambtsdrager de volgende personen: Agnes Hartvelt
(Diaconie), Marije van den Steenhoven (Jeugdraad) en Esther Kapinga (Pastorale Raad). De Kerkenraad
bedankt deze personen van harte voor hun vaak jarenlange inzet voor de Kleine Kerk! Verder is de Kerkenraad
verheugd te melden dat Crista Vliegenthart-Durieux zal worden bevestigd in het ambt van (tweede) scriba.

▪

27 september 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.

▪

29 september Kerkproeverij (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!

▪

29 september Heel de Kleine Kerk Bakt
Op zondag 29 september is de kerkproeverij. We zoeken vrijwilligers die wat lekkers willen bakken. Dat
kan cake, taart of eigenlijk van alles zijn. Laat even weten of je meedoet en wat je maakt. Dit kan per mail
naar Petra Bosman petrab@kleinekerk.nl.

▪

Najaarsmarkt Noordwijk (persbericht)
Zaterdag 14 september organiseert de Protestante Gemeente Noordwijk wijkgemeente Ichthus een
najaarsmarkt. De markt bestaat uit een grote rommelmarkt met onder andere prachtige boeken, CD’s,
kleding, speelgoed, glaswerk, elektrische apparaten, brocante. Daarnaast zijn er verse bloemen, is er een
rad van avontuur en kun je je auto laten wassen. Voor de koffie of lunch hoeft men niet naar huis, er is
een gezellige koffie- en lunchhoek. De opbrengst is bestemd voor project Jetty, een project voor
medische hulp voor minderheidsgroepen in afgelegen gebieden in zuidoost Azië. De gezellige markt
wordt gehouden in en om de Ichthuskerk, Houtkrocht 2 in Noordwijk en is geopend van 9.00 tot 15.00
uur. Iedereen hartelijk welkom!

▪

Collecteopbrengsten van de maand aug 2019 (Arend Tibben)
Kerk
Hart voor Haïti
Kerkinactie/werelddiaconaat
Project diaconie buitenland (Gambia)
Cardea

€ 343,23
€ 103,51
€ 78,50
€ 110,75
€ 105,10
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