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

De Kerkenraad heet u van harte welkom bij de kerkdienst.
Vanaf nu is het weer mogelijk om, door middel van reserveringen, de kerkdienst in de Kleine Kerk bij te wonen!
Kerkdienst van zondag 18 juli 2021 om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk
Voorganger:
ds. B. Oudenampsen, Leiden
Organist:
Ronald van Del
Intochtslied:
nog niet bekend
Schri lezing:
nog niet bekend
Kijk via
YouTube
Luister via
kerkomroep
Reserveer je stoel
reservering kleine kerk
Crèche
Ja
Kindernevendienst
Ja
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 gi (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
Toelich ng collectes
1e collecte: MAF
MAF staat voor Mission Avia on Fellowship (wat Zendingsvliegdienst betekent) en vliegt met 130 vliegtuigen hulp en het
Evangelie naar moeilijk bereikbare gebieden. In de landen waar MAF werkt, is het wegennetwerk zo slecht of de afstanden te
groot dat hulp via de weg niet e ciënt is. Doktoren zijn soms dagen onderweg. Als iemand naar het ziekenhuis moet, is het
vervoer vaak onmogelijk. MAF biedt uitkomst: ze helpt waar wegen eindigen of onbegaanbaar zijn. Met de vliegtuigen en
communica emiddelen maakt MAF mensen in afgelegen gebieden bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 2.000
kerken en (hulp)organisa es doen dankzij MAF sneller, e ciënter en veiliger hun werk.
2e Collecte: Kerk

Bloemengroeten:
De bloemengroeten zijn al jd een gewaardeerd gebaar vanuit onze Kleine Kerk.
Weet u iemand die in aanmerking komt voor een bloemetje, meldt het bij Roel Steenbergen. (roel@kleinekerk.nl)

ft

ffi

ft

ffi

ti

ti

ti

ti

ti

ft

De bloemengroeten gaan van deze zondag gaan naar:
• Mevr. E.M. Ouwehand-van Beelen, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag
• Tim Hartvelt en Monique Zwanenburg, Van harte gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk.

Contactgegevens ds. Brabander-Schuytvlot
Hierbij de contactgegevens van ons ambulant predikant:
ds. Brabander-Schuytvlot
dominee@kleinekerk.nl
tel: 06-26526096

(Krista Vliegenthart)

Creche en Kinder Neven Dienst met zomervakan e
Hallo kinderen en ouders,
In de zomervakan e (25 juli t/m 29 augustus) is er geen KND en creche.
Of je nu thuis blij , Nederland gaat verkennen of naar het buitenland gaat, wij wensen iedereen een hele jne vakan e toe! Veel
plezier allemaal!
Tot ziens na de vakan e!
Groetjes van de leiding van de creche en Kinder Neven Dienst!

Ko edrinken na de dienst
Nu de kerk weer bezocht mag worden maken we het ook weer gezellig met ko e en thee na de dienst. We doen dit nog buiten
voor de kerk bij goed weer (droog). Voor 3 zondagen wordt nog iemand gezocht om ko e te ze en, op:
8, 22 en 29 augustus
Opgeven kan bij Krista Vliegenthart scriba@kleinekerk.nl of 217055

Onze kerk gaat weer voor u open
(Peter Boers)
Onze kerkdiensten kunt u bezoeken, hiervoor kunt u zich aanmelden door op de navolgende tekst te klikken: reservering kleine
kerk
Let op: Klik op de jdsaanduiding (10.00 – 11.15) op de door u gewenste datum, vul vervolgens de invullijst in en beves g uw
afspraak met de onderste blauwe knop. U krijgt dan een email ter beves ging van uw reservering. Indien u onverhoopt geen
email krijgt dan is er mogelijk iets mis gegaan, bel dan met Peter Boers 06-40378205.
Reserveren kan vanaf nu elke week van maandag tot en met zaterdag 18.00 uur. Wanneer u niet via internet kunt reserveren,
dan kunt u tussen 19:00- 21:00 uur tot en met vrijdagavond uw reservering telefonisch doorgeven aan: Peter Boers 06-40378205
of Willemiek den Haan 06-34301758.
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Indien reserveren vanwege het maximum aantal bezoekers niet meer mogelijk is, dan kunt u een mail sturen
naar scriba@kleinekerk.nl en wordt u op de lijst voor de week erop gezet. Voor verdere informa e m.b.t. de regels en werkwijze
verwijzen wij u naar onderstaand gebruiksplan voor ons kerkgebouw. Wanneer u vragen hee kunt u via scriba@kleinekerk.nl of
tel: 0252-217055 contact opnemen met onze scriba Krista Vliegenthart.

Mondkapjes zijn niet
meer verplicht
────
Er mag weer
gezongen worden
(alle liederen!)
────
Voor de kinderen is
er weer
kindernevendienst
────
De 1,5 meter regel
blijft gelden
────
Er is plek voor 40
personen in de kerk

JOEPIE, HET
MAG WEER…

DE KLEINE KERK HEEFT JOU GEMIST!
Van eigen zitbank naar de kerkbank!

VERDER…
We gaan weer opstarten
met het koffiedrinken..
Neem een lekker
pepermuntje mee voor
tijdens de preek…

Het heeft even geduurd maar het moment is dan nu eindelijk

Geef je op via de link in de

daar; geen mondkapjes meer in de kerk en we mogen weer

Zondagsbrief…

heerlijk zingen. En zeker niet onbelangrijk; er is weer
kindernevendienst! Bij mooi weer drinken we buiten koffie met
elkaar. Reserveer een plekje via de link in de zondagsbrief!

We blijven alert!
Adres; Dr. Aletta Jacobslaan 9

