
 

    
Kerkdienst van vrijdag 15 april om 19.30 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden  Goede Vrijdag 
Voorganger:   ds. Hans Mast 
Organist:   Kees Jan Visser 
Aanvangslied:  NLB 562  
SchriClezing:  Exodus 12, 21-28 
   Johannes 19, 1-7 
Kijk via:    YouTube     

Kerkdienst van zaterdag 16 april om 21.30 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden  SQlle Zaterdag 
Voorganger:   dhr. Ab de Raad 
Organist:   Kees Jan Visser 
Aanvangslied:  Psalm 27: 1 en 7  
SchriClezing:  Psalm 27: 11-14 
   MaWheus 27: 27-66 
Kijk via:    YouTube     

Kerkdienst van zondag 17 april om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden  1e Paasdag 
Voorganger:   mw. Judith van der Vis 
Organist:   Ronald van DelC 
Aanvangslied:  Joh. De Heer 25  
SchriClezing:  Lucas 24: 1-12    
Kijk via:    YouTube     
Kindernevendienst: Ja 
Crèche:   Ja 
Koffie na de kerk:  Ja 

Bloemengroeten: 
De bloemengroeten zijn alQjd 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. Uijldert, 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 giC(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  

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.youtube.com/channel/UCcgQRj8P9OBc-PIxp9Wf-qA
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


1ste collecte (Diaconie): Libanon. Kansen voor jongeren in achterstandswijk 
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. 
Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren 
die er wonen elk perspecQef op een betere toekomst. Kerk in AcQe steunt het werk van het Manara 
Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeC jongen psychosociale hulp en helpt hen om hun 
trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining 
volgen. 

   
2de Collecte (Kerk). 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 acQviteiten en de instandhouding van ons kerkgebouw en 
kerkelijk centrum De Verdieping. 

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 blijC 
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 bevesQging via de mail. De crèche is om de week open. Hieronder staan de zondagen tot de zomervakanQe. 17 
april, 1 mei, 15 mei, 29 mei, 12 juni, 26 juni 


