Zondag 13 september 2020

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.
Kerkdienst van 13 september om 10.00 uur:
Deze kerkdienst kunt u zowel in de Kleine Kerk als via de Kerkomroep meebeleven.
Kleine Kerk
Het is verplicht om van te voren aan te melden dat u komt. U kunt zich aanmelden via deze website. Let erop dat u echt op het
tijdstip klikt: 10:00 – 11:30
Op www.kleinekerk.nl is alle informatie te vinden over de kerkdiensten in de Kleine Kerk volgens de RIVM richtlijnen. Ook vindt
u verderop in deze zondagsbrief meer informatie over het reserveren en het bezoeken van de kerkdienst.
Kerkomroep

De kerkdienst is via de kerkomroep te beluisteren
Voorganger: mw. J. van de Vis uit Aarlanderveen
Organist: Ronald van Delft
Intochtslied 218 (Nieuw Liedboek), Dank U voor deze nieuwe morgen
Schriftlezing 1 Psalm 86 (NBG); Schriftlezing 2 Rom. 8:18-25 (NBG)
Collecten:
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
1e collecte: Youth for Christ
Youth for Chirst 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
Kliederkerk is een creatieve vorm van kerk-zijn waarbij jong en oud al kliederend op een creatieve manier samen de betekenis van de
Bijbelverhalen ontdekken. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de
kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna een derde is niet gelovig. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken dankzij
kliederkerk kennis met Bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap.
Bloemengroeten:
Gemeenteleden krijgen voor bijzondere gebeurtenissen zoals geboortes, huwelijksjubilea, ziekte of een speciale verjaardag een bos
bloemen. Daar hebben we uw hulp bij nodig! Want wat is er nu fijner om mensen te verrassen/verblijden/te bemoedigen met een
groet vanuit onze gemeente. Van harte bij u aanbevolen.
De bloemengroeten van deze week
▪
Mevr. H.W. Mila-Groeneweg, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag

Koffie drinken na de dienst
U wordt van harte uitgenodigd om na de dienst koffie te komen drinken in de Verdieping.

Joke Haasnoot

Agenda
Op zondag 27 september wordt startzondag gevierd en zal tevens afscheid genomen worden van ambtsdragers en worden nieuwe
ambtsdragers bevestigd.
Op zondag 4 oktober zal er een doopdienst plaatsvinden.
Creche
Krista Vliegenthart
Zondag 20 september en zondag 27 september is er opvang voor de kinderen van 0-4 jaar in de crèche.
Aangepaste versie van het Heilig Avondmaal
Joke Haasnoot
A.s. zondag wordt het avondmaal gevierd. Om het in deze coronatijd met de hele gemeente te doen vinden we een te groot risico.
We hebben daarom besloten om alleen ds. Joep het avondmaal te laten doen, met brood en wijn, maar zonder dat de gemeente mee
doet. We hopen dat het in de toekomst weer met iedereen gevierd kan worden.
Startzondag, afscheid en bevestiging zondag 27 september 2020
Krista Vliegenthart
In deze dienst zal ds. Joep van den Berg extra aandacht schenken aan het begin van het nieuwe kerkelijk seizoen. Tevens zal in deze
dienst afscheid genomen worden van Esther Meijvogel (scriba) en Elly Hoogeveen (diaken). Het scribaat wordt volledig overgenomen
door Krista Vliegenthart die als 2e scriba al bevestigd is vorig jaar. De plaats van Elly Hoogeveen wordt ingenomen door Diana
Ouwehand die in de dienst bevestigd zal worden als diaken indien er geen wettelijke bezwaren worden ingediend. Eventuele
bezwaren tegen haar bevestiging met motivatie kan schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij de scriba scriba@kleinekerk.nl of per
post naar het kerkelijk bureau worden gestuurd t.a.v. de scriba t/m maandag 14 september 2020.
Ook nemen wij afscheid van Betsy van Sabben en Marga de Winde. Betsy van Sabben zal haar werk als notulist van de kerkenraad –en
moderamenvergaderingen neerleggen. En Marga de Winde heeft haar werk als preekvoorziener (ruim 10 jaar) overgedragen aan de
kerkenraad. De voorzitter zal deze taak tijdelijk op zich nemen totdat hiervoor een vrijwilliger is gevonden.
Een dank van waardering gaat uit aan allen die zich in de Coronatijd hebben ingezet om als gemeente met elkaar in contact te blijven
en om de kerkdiensten, hoewel beperkt, vorm te geven. In het bijzonder gaat onze dank uit naar Roland Griekspoor en Han de Winde
die veel extra werk en inzet hebben geleverd.
De kerkenraad is dankbaar voor de liefde waarmee Esther, Elly, Betsy, Marga, Roland en Han hun taak hebben vervuld en de tijd die
zij hebben besteed ten dienste van onze gemeente.
Collecteopbrengsten van de maand aug 2020
Kerk
€ 278,40
Diaconale vakantieweken
€ 53,Voedselbank Teylingen
€ 105,40
Kerkinactie/zomerzendingsweek € 66,50
Cardea
€ 56,40
Hart voor Haïti
€ 57,40

Arend Tibben

Kerkdiensten vanuit de Kleine Kerk
Aanmelden kan via deze link.
Let op: Reserveren kan elke week vanaf maandag tot/met zaterdag 18.00 uur.
Indien reserveren niet meer mogelijk is vanwege het bereikte aantal personen, dan kunt u een mail sturen naar
scriba@kleinekerk.nl en wordt u op de lijst voor de week erop gezet.
Let erop dat u echt op het tijdstip klikt: 10:00 – 11:30

Voor verdere informatie m.b.t. de regels en werkwijze verwijzen wij u naar http://www.kleinekerk.nl.
Wanneer u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met de scriba’s via scriba@kleinekerk.nl of tel: 0252-217055.

