
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
Kerkdienst van zondag 3 april om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden   
Voorganger:   ds. Verburg uit Leiden 
Organist:   Kees Jan Visser 
Aanvangslied:  Psalm 43 vers 1 
Schriftlezing:  1 Koningen 5: 4-5 en Lucas 20: 9-19 
Kijk via:    YouTube     
Kindernevendienst: Ja 
Crèche:   Ja (via reservering) 
Koffie na de kerk:  Ja 
 
Bloemengroeten: 
De bloemengroeten zijn altijd 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) 

• Mevr. J.P. Hordijk-van Os, een voorspoedig herstel gewenst. 
 
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  
 

1ste collecte: Moldavië: Kinderen en ouderen worden gezien 
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen 
thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze 
dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen 
kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een 
douche. 
   
2de Collecte: Lokale kerkenwerk. 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor ondersteuning van de uitgaven in onze gemeente voor onder andere de 
predikantsvoorziening, het organiseren van kerkelijke activiteiten en de instandhouding van ons kerkgebouw en kerkelijk 
centrum De Verdieping. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZONDAGSBRIEF 
(Bijdragen voor de Zondagsbrief aanleveren vóór donderdagavond 20.00 uur via 

zondagsbrief@kleinekerk.nl) 

https://www.youtube.com/channel/UCcgQRj8P9OBc-PIxp9Wf-qA
https://www.myreservations.nl/calendar.php?custid=5bafd37e57782435be533dea1e72c262&year=2022&month=4&date=01#loaded
mailto:roel@kleinekerk.nl
https://site.skgcollect.nl/148/gift/46fa133a505d22874f8c609fc9a4cdf1
https://site.skgcollect.nl/148/gift/f2db3fe78bc5a354a111d41efbd25814


 

 

Zondag 3 april: Palmpasenstok versieren bij de Kindernevendienst 
 
Hallo meisjes en jongens, 
 
Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en heb jij zin om op zondag 3 april een echte Palmpasenstok te maken? Kom dan op zondag 3 april 
naar de Kleine Kerk! Samen met andere kinderen van de Kindernevendienst (KND), ga je een mooie Palmpasenstok maken die je 
op zondag 10 april na de Celebrations dienst kunt bezorgen bij een ouder persoon uit onze kerkelijke gemeente. Je mag de stok 
uiteraard ook bezorgen bij een ander adres (bijvoorbeeld bij je grootouders). Zin om ook mee te doen? Geef je dan s.v.p. 
uiterlijk zaterdag 2 april 12.00 uur, maar het liefst eerder op bij Esther Meijvogel via Esther@kleinekerk.nl of stuur een 
WhatsAppje naar 06-50827511. 
 
We starten en eindigen op zondag 3 april in de Kleine Kerk. De gemaakte Palmpasenstokken blijven in De Verdieping om op 
zondag 10 april te worden opgehaald. 
 
De leiding van de KND zorgt voor een stok, crêpe papier om te versieren plus een broodhaantje en palmtakje (beide op 10 april 
i.v.m. de versheid). Mocht je nog een stok thuis hebben staan, deze graag meenemen! Verder zelf graag andere zaken 
meenemen om je stok mooi mee te maken. Bij voorkeur geen zware dingen, anders wordt de stok te zwaar. Je kunt bijvoorbeeld 
denken aan: theezakjes, paaseitjes, bloemenslinger, rozijntjes, snoepjes, lintjes, paasservetjes etc. Denk eraan dat alles 
makkelijk te bevestigen moet zijn. Zie onderstaande tekst met meer informatie over de betekenis van de Palmpasenstok. 
 
Wat is eigenlijk de betekenis van een Palmpasenstok? 
 
Ø Kruis: staat symbool voor het kruis, waaraan Jezus stierf. 
 
Ø Palmtakken: Staan symbool voor de intocht in Jeruzalem (Palmzondag). In Nederland worden deze vaak vervangen door 
buxustakken. 
 
Ø Het broodhaantje: Het haantje van brood staat symbool voor het breken en verdelen door Jezus van het brood bij het laatste 
avondmaal (Witte Donderdag). De haan staat symbool voor de haan die één keer kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat 
hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag). 
 
Ø Eitjes: nieuw leven. 
 
Ø 30 rozijnen of snoepjes: Staan symbool voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried. 
 
Ø 12 pinda’s of snoepjes verwijzen naar de twaalf apostelen. (Zie: Palmpasenstok - Wikipedia) 
 
Groetjes van Mirjam, Jacobiene, Noreen, Andreas, Robert-Jan en Esther 
 
Leiding Kindernevendienst 
 
 
Reserveren voor de crèche 
Reserveren voor de kerkdienst is niet meer nodig, maar de reserveringswebsite is nog niet geheel verdwenen. Van de crèche 
wordt op het moment heel wisselend gebruik gemaakt. Soms zijn er wel kinderen en soms niet. We vinden het belangrijk om 
ook voor de kleinsten onder ons opvang te blijven regelen, maar als er geen kinderen zijn komt de leiding van de crèche voor 
niets naar de crèche. Daarom willen we jonge ouders vragen om vanaf zondag 20 maart voor de crèche te reserveren. Hiermee 
blijft het leuk voor de leiding om de crèche te blijven leiden. Zij komen niet voor niets of kunnen als er geen kinderen komen 
besluiten om naar de kerkdienst te gaan. De kinderen tot 4 jaar kunnen via de reserveringslink  worden aangemeld. Na de 
reservering ontvangt u een bevestiging via de mail. De crèche is om de week open. Hieronder staan de zondagen tot de 
zomervakantie. 
3 april, 17 april, 1 mei, 15 mei, 29 mei, 12 juni, 26 juni 

 
Ontmoetingsavond woensdag 6 april 
Na lange tijd is het dan toch eindelijk weer mogelijk om samen te komen als gemeente. We komen al samen in de kerk en om 
koffie te drinken na de dienst en woensdag 6 april zal een eerste ontmoetingsavond worden georganiseerd. Dit is een avond die 
in het teken staat van samenkomen, ontmoeten, gezelligheid, informeren en vooruit kijken. 
De colleges van de kerkenraad zullen u het eerste half uur de laatste ontwikkelingen presenteren en zullen wij de laatste 
informatie over de voortgang van de beroeping van een nieuwe predikant met u delen. 
Daarna zal Kees den Elzen, lid van de historische kring Voorhout, u in een fraaie presentatie meenemen in het ontstaan en de 
historie van onze kerkelijke gemeente en kort ingaan op een aantal van haar predikanten. 

https://www.myreservations.nl/calendar.php?custid=5bafd37e57782435be533dea1e72c262#loaded


 

 

Om vervolgens met elkaar onder het genot van een drankje en hapje gezellig na te praten. 
De avond start exact om 20:00 uur in de grote zaal van De Verdieping. Inloop is mogelijk vanaf 19:30 uur. 
Wanneer u vervoer nodig heeft om naar deze avond te kunnen komen, kunt u contact opnemen met Krista Vliegenthart (scriba) 
via scriba@kleinekerk.nl of tel: 0252-217055. 
Wij kijken uit naar uw komst! 
Namens de kerkenraad 
 
Paasontbijt op 17-4-2022 voor het diaconaalproject The Children Left Behind.  (Joke Haasnoot) 
Ondanks de verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne, willen we ook vooruit kijken naar het Paasfeest. 
Waar bij de opstanding van Jezus wordt herdacht. 
We organiseren op zondag 17 april een paasontbijt in de Verdieping, daarvoor vragen we een bijdrage van 7.50 euro per 
persoon, kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee eten. Vanaf 8:15 bent u welkom, we beginnen met het ontbijt om 8:30. We 
kunnen voor maximaal 40 mensen het ontbijt serveren, als u mee wil ontbijten, meld u dan aan bij diaconie@kleinekerk.nl, of bij 
de dienstdoende diaken. Aanmelden kan tot Palmpasen. 
Mocht u een extra gift willen geven staat er een collectebus klaar. (natuurlijk van harte bij u aanbevolen) 
 
Oekraïne (vanuit de diaconie) 
Het oorlogsgeweld in Oekraïne is verschrikkelijk, er vluchten veel oekrainse mensen naar Nederland. Ook in Teylingen worden er 
mensen onder gebracht. Achter de schermen zijn we al bezig met het onderzoeken hoe of wat we kunnen doen voor deze 
mensen. Momenteel verblijven er rond de 200 vluchtelingen in Hillegom. Er is daar al veel speelgoed en kleding naar 
toegebracht. Wat er verder nodig is is nog niet bekend. We hebben u hulp daarbij nodig. Mocht u willen helpen/ heeft u een 
idee wat er gedaan kan worden, meld u het dan bij diaconie@kleinekerk, of bij 1 van de diakenen. Laten we met elkaar zorgen 
voor elkaar. 
 
Solidariteitsmaaltijd St. Bartholomeuskerk 
Ook dit jaar organiseert de werkgroep Diaconie veraf ( voorheen de MOV groep)  de jaarlijkse solidariteitsmaaltijd in de 
Vastentijd. 
Tijdens deze maaltijd komen wij als parochianen en niet-parochianen bij elkaar om met elkaar stil te staan rond het 
Vastenproject wat centraal staat tijdens deze maaltijd. Wij nodigen u graag uit om deze avond met ons mee te eten en hopen 
dat wij dit jaar ook nieuwe tafelgenoten mogen begroeten. 
De maaltijd vindt plaats op vrijdag 8 april in De Roef. U bent vanaf 17.45 uur welkom en wij starten om 18 uur. 
De minimale bijdrage voor de maaltijd is € 7,50. Hiermee zijn de kosten betaald voor het eten maar wij zouden ontzettend blij 
zijn als u de bijdrage wilt verhogen met een extra bedrag om het Vastenproject te kunnen ondersteunen. 
  
Vanaf heden kunt u zich opgeven bij het secretariaat van de kern Bartholomeus onder vermelding van uw naam, 
telefoonnummer en het aantal personen die komen eten. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
Het secretariaat is open op maandag- woensdag-vrijdagochtend van 9.00-12.00 uur 
T 0252-211372 
De werkgroep Diaconie veraf: Wendy Pouw, Jose Bakker, Anneriet van der Velde en Jacqueline Hogewoning 
 
Zondag 10 april: Palmzondag / Celebrations dienst in de Kleine Kerk 
 
Op zondag 10 april is het Palmzondag. Om 10.00 uur begint er superleuke Celebrations dienst in de Kleine Kerk. Er is dan geen 
KND. Kinderen en ouders zijn de gehele dienst in de kerk. Alle kinderen die op 3 april een Palmpasenstok hebben gemaakt, 
kunnen hun stok tussen 9.15 en 9.45 uur ophalen in De Verdieping . Hier kun je ook een Palmtakje en Broodhaantje aan je stok 
laten bevestigen door de leiding van de KND. Daarna loop je met je Palmpasenstok naar de Kleine Kerk. 
 
Na de Celebrations dienst lopen we vanuit de Kleine Kerk naar het kerkplein voor de katholieke kerk. Hier begint rond 11.00 uur, 
onder begeleiding van muziekvereniging Sint Cecilia, de Palmpasenoptocht! Na de optocht kun je je Palmpasenstok bezorgen bij 
jouw adres. 
 
Ook wanneer je geen Palmpasenstok hebt gemaakt ben je uiteraard van harte uitgenodigd voor de Celebrations! 
 
Voor de Celebrations hoef je je niet op te geven. 
 
Leuk om jullie te zien! 
 
Groetjes van Mirjam, Jacobiene, Noreen, Andreas, Robert-Jan en Esther 
 
Leiding Kindernevendienst 


