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De Kerkenraad heet u van harte welkom in de live streamingsdienst. U kunt de kerkdienst beluisteren via deze link. Fijn dat u
luistert!
Kerkdienst van 19 april om 10.00 uur:
In verband met het coronavirus zijn de diensten alleen te beluisteren via kerkomroep
De liturgie kunt u hier downloaden
Voorganger: ds. J. van den Berg
Lied 632; Psalm 81; Lied 302; Lied 608; Lied 642; Lied 1006; Lied 416
Johannes 20, 19 - 31
Collecten:
Digitaal Collecteren
Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte(n) digitaal te doen.
Via iDEAL
Voor de diaconale collecte kunt u gebruik maken van de volgende link: diaconale collecte
Voor de collecte ten behoeve van het kerkelijk werk kunt u gebruik maken van de volgende link: kerkelijke collecte
Door te klikken op de link wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift(en) meteen via iDEAL betalen.
Via overboeking
Diaconie:
NL40 RABO 0373 7395 59
- Bij de diaconale collecte gelieve in het opmerkingenveld het doel van de collecte op te nemen.
Kerk (CVK):
NL85 RABO 0373 7311 83
De collecte doelen voor deze week zijn:
▪ 1e collecte: Dorcas
De wereld is vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Krachtig en kwetsbaar tegelijk. Niet
ieder mens heeft dezelfde kansen en mogelijkheden. Dorcas gelooft in gerechtigheid en is overtuigd van het prachtige
potentieel in ieder mens. Daarom bieden zij hulp als de nood aan de man is. Ze redden levens wanneer die worden
bedreigd, creëren kansen in situaties die uitzichtloos lijken, helpen mensen overeind als ze gevallen zijn en bieden
perspectieven voor de allerarmsten. Dorcas ziet hen die ongezien zijn.
▪ 2e Collecte: Kerk

Bloemengroeten:
Aangepaste bloemengroeten
De bloemengroeten zijn altijd een gewaardeerd gebaar vanuit onze Kleine Kerk. In de komende tijd zullen wij de bloemengroeten op
een aangepaste manier aan gemeenteleden aanbieden. Dat wil zeggen, via een kaart in de bus. U kunt uw bloemengroeten nog
steeds op de gebruikelijke manier aangeven bij Roel Steenbergen. Hij zorgt dat er een kaart in de bus komt van het betreffende
gemeentelid.
▪

Er zijn deze week geen bloemengroeten.

Kerkomroep
(Peter Boers)
In de afgelopen weken is door de drukte bij het aanmelden bij Kerkomroep gebleken dat veel gemeenteleden, voor het beluisteren
van de kerkdienst, om 10.00 uur geen verbinding met Kerkomroep kunnen krijgen. Dit komt helaas door de grote toestroom aan
bezoekers in het land van de website voor het beluisteren van Kerkomroep en de vertraging in de doorkomst van ons signaal. Dit
hebben we zondag 5 april jl. geprobeerd te ondervangen om 8 minuten voor aanvang van de dienst de kerkomroep aan te zetten,
maar ook toen verliep het nog altijd niet vlekkeloos. Dat is op dat moment heel vervelend, inloggen op een later moment lukt dan
gelukkig wel weer. De aanstaande diensten zullen we, voorafgaand aan de dienst, plm. 15 minuten lang muziek uitzenden. Dit houdt
dan in dat u vanaf plm. 09.45 uur zou moeten kunnen inloggen. In ieder geval is dat een moment dat veel andere kerken nog niet
online zijn, waardoor ons signaal sneller doorkomt. Net als in de kerk: kom op tijd binnen, dan heeft u de beste plaats en bent u in
ieder geval op tijd om in te loggen bij de dienst. Wij zullen dat proberen te faciliteren met extra muzikale ondersteuning.
Maar, maak ook eens gebruik van de gratis Kerkomroep-app!
Deze Kerkomroep-app is zeer eenvoudig in gebruik, juist ook voor ouderen. Ook dat zorgt er weer voor dat u thuis gemakkelijker
contact met Kerkomroep kunt krijgen. De Kerkomroep-app is beschikbaar voor zowel Apple- als Androidapparatuur en installatie
werkt zeer eenvoudig.
De Kerkomroep-app is gratis te downloaden, eventueel kunt u gebruik maken van het scannen van een QR-code:
- Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=corp.csnet.nl.kerkomroep&gl=NL
- Apple : https://apps.apple.com/nl/app/kerkomroep/id541059718

Komende diensten via de kerkomroep
Zondag 26 april 10:00 uur
Voorganger ds. W. Van Rijn -Rijnsburg

Geef om Gambia
(Joke Haasnoot)
Onze vorige actie van de diaconie was voor de stichting GEEF OM GAMBIA, het geld komt nu zeker heel goed van pas.
We kregen via Esther weer een prachtig maar ook triest bericht van Karin van GEEF OM GAMBIA.
>> “Ik heb 1500 kilo rijst gekocht. Ook van het geld dat de Kleine Kerk gedoneerd heeft.
De honger is groot nu de mensen niet mogen werken met de lockdown. Hier is het: geen geld, geen eten ...
Wil je nogmaals namens ‘Geef om Gambia’ de gemeente heel hartelijk bedanken!!
De familie’s hebben allemaal staan bidden.
Ik heb uitgelegd, dat de kerk in Nederland dit gesponsord heeft en de reacties waren bijna overal gelijk..... Christenen en Moslims zijn
gelijk. God is liefde.
Zij bidden voor iedereen voor een veilig einde van de corona periode.”<<
Laten we ook voor hun bidden en hopen dat het tot een veilig einde komt.
Van de Pastorale Raad
(Ineke Tibben)
De afgelopen dagen hebben we, samen met de PVD, Diaconale Raad en Kerkenraad geprobeerd om al onze ouderen vanaf 75 jaar te
benaderen. Waar we heel blij van werden was dat iedereen iemand had die voor hem/ haar zorgt. Boodschappen worden gedaan,
medicijnen gehaald ed.
Helaas zijn er nog een paar adressen waar we geen telefoonnummer van hebben. Mocht u niet gebeld zijn en toch hulp nodig
hebben, schroom alstublieft niet en bel me. Mijn telefoonnummer is: 212462.
Laten we naar elkaar blijven omzien en wensen u allen veel sterkte.
Ga met God en Hij zal met je zijn
Bij gevaar, in bange tijden
Over jou zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Speciaal telefoonnummer van de Paraplu
(Gertjan Poot)
Het sociaal café van de Paraplu heeft een speciaal telefoonnummer geopend in deze onzekere coronatijden:
0252 – 255021
De Paraplu, een initiatief van de drie Voorhoutse kerken (RK, PKN en Baptisten Kaleb), ziet dat de virusziekte ook existentiële
vragen oproept. Velen zoeken houvast in deze onzekerheid en daarvoor is deze Paraplu telefoonlijn. Ook mensen die te maken
hebben met eenzaamheid door de beperkende maatregelen of spanningen in het gezin kunnen bellen, net als zorgverleners die
momenteel onder grote druk moeten werken en geconfronteerd worden met veel leed.
Het team van pastorale vrijwilligers biedt een luisterend oor en gaan desgewenst met de beller op zoek naar wat rust biedt.
Voor de kinderen: de Henkie Show
(Steph de Jong)
Op de website https://creatiefkinderwerk.nl/henkieshow is er dagelijks de Henkie Show met op zondag een extra lange
aflevering.

