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De Kerkenraad heet u van harte welkom bij de kerkdienst.
Kerkdienst van zondag 10 januari 2021 om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk
Deze kerkdienst is alleen online en kunt u via de kerkomroep meebeleven of later terug luisteren.
Voorganger:
ds. A. Verburg uit Oegstgeest
Aanvangslied: Psalm 100
Schriftlezing:
Jesaja 55 : 1 – 11
Matteüs 3, 13 - 17
Organist:
Ronald van Delft
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
Toelichting collectes – 31 december om 19.00 uur
1e collecte: St. Mensenkinderen
In de Bijbel komt het woord ‘mensenkind’ veelvuldig voor. Hiermee wordt de enkeling in het geheel van de mensheid bedoeld. Het
wil zeggen dat God te midden van miljoenen mensen oog heeft voor die ene mens. Dat is ook wat Mensenkinderen beoogt: oog
hebben voor (de nood van) de individuele mens. Mensen zijn geen nummers, maar individuen die behoefte hebben aan voedsel,
onderdak, liefde, zorg en hoop voor de toekomst.
2e Collecte: Kerk
Bloemengroeten:
De bloemengroeten zijn altijd een gewaardeerd gebaar vanuit onze Kleine Kerk. In de komende tijd zullen wij de bloemengroeten
weer 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.
-

Deze week zijn er geen bloemengroeten.

