
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
Kerkdienst van zondag 10 april om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden   
Voorganger:   ds. Van der Ende 
Organist:   X 
Kijk via:    YouTube     
Kindernevendienst: Nee, gewoon in de kerk! 
Crèche:   Nee 
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) 

• Dhr. J.G. Bol, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 

• Dhr. W.J. Molendijk, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
 
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: Geef om Gambia 
Hiermee steun u verschillende lokale projecten in Gambia, zoals het bouwen van een Nursery schooltje, waar kinderen worden 
voorbereid om het basisonderwijs te kunnen volgen. Dankzij de sponsoren, wordt er bijna maandelijks hulpgoederen per 
container verzonden, die lokaal worden verdeeld op de plekken waar deze het hardst nodig zijn. Daaronder zijn medisch 
goederen die naar  Banyaka health center, Sukuta health center en het ziekenhuis in Brikama worden gebracht. Met beperkte 
middelen wordt hier hulp aan de lokale bevolking verleend. 
   
2de Collecte: PaasChallange: inleven in het paasverhaal 
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is 
door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal 
kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag 
gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

zondagsbrief@kleinekerk.nl) 

https://www.youtube.com/channel/UCcgQRj8P9OBc-PIxp9Wf-qA
mailto:roel@kleinekerk.nl
https://site.skgcollect.nl/148/gift/46fa133a505d22874f8c609fc9a4cdf1
https://site.skgcollect.nl/148/gift/f2db3fe78bc5a354a111d41efbd25814


 

 

Kerkbrief Paaseditie (Florus Jan de Wolf) 
Op de website van de kleine kerk kunt u weer de Paaseditie lezen van de Kerkbrief of klik hier. 
 
10 april: Palmzondag / Celebrations dienst in de Kleine Kerk (leiding kindernevendienst) 
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. 
 
12 april koffieochtend (Gretha, Toos en Anneke) 
Dinsdag 12 april is er weer de maandelijkse koffieochtend. Vanaf 10 uur staat de koffie voor u klaar in de Verdieping. 
U bent van harte welkom! 
 
17 april Paasontbijt (Joke Haasnoot) 
Er is nog plaats, vandaag de laatste kans om aan te melden!   
Ondanks de verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne, willen we ook vooruit kijken naar het Paasfeest. Waarbij 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.  
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. 
 
Zilveren Barendsteel voor Teun Nelemans 
Maandag 4 april is in een afgeladen Blokhut in de Boerhaavetuin de Zilveren Barensteel uitgereikt aan Teun Nelemans. Hij 
ontving deze gemeentelijke onderscheiding vanwege zijn meer dan 31-jarige inzet als één van de kosters van de Kleine Kerk. 
Daarnaast werd deze onderscheiding uitgereikt vanwege de nodige hand- en spandiensten die Teun verleent. Zo zorgt hij 
jaarlijks voor de kerstversieringen in de kerk, geeft tips en adviezen over de groenvoorziening op de begraafplaats en draagt hij 
zorg voor het onderhoud van de tuinen rond het Boerhaavehuis waarbij hij leiding geeft aan de vrijwilligers die hem daarbij 
assisteren. De uitreiking was tot het laatste moment geheim gehouden. Groot was dan ook de verrassing toen rond koffietijd 
burgemeester Carla Breuer samen met Teun’s echtgenote Wilma, hun kinderen, een afvaardiging van het bestuur van Stichting 
het Boerhaavehuis en het College van Kerkrentmeester en de nodige journalisten de tuin binnenliepen. Van harte gefeliciteerd 
met deze onderscheiding Teun! 
 
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. 
17 april, 1 mei, 15 mei, 29 mei, 12 juni, 26 juni 
 

https://www.kleinekerk.nl/uimg/kleinekerk/b11695_att-2022-03-kerkbrief.pdf
https://www.myreservations.nl/calendar.php?custid=5bafd37e57782435be533dea1e72c262#loaded

