
 

Kerkdienst van zondag 1 mei om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden   
Voorganger:   ds. M. Burema uit Leidschendam 
Organist:   Roelof Jan Assies 
Aanvangslied:  Lied 213: 1 en 2  
SchriClezing:  1 Koningen 19: 1- 16 
   2 Petrus 1: 16 - 21    
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) 
• Mevr. M. van ’t Hof-Kooijman, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. 
• Mevr. M. Stam-Vonk, 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  

1ste collecte (Diaconie): De Bakkerij 
De Bakkerijk helpt waar geen helper is. Diaconaal Centrum De Bakkerij, midden in Leiden aan de Oude Rijn, is 
al eeuwenlang een plek waar hulp gegeven wordt aan (arme) Leidenaren, vanuit de kerken. Sinds de 17de 
eeuw was hier de Armenbakkerij waar brood gebakken werd voor de armen. Tegenwoordig is Diaconaal 
Centrum De Bakkerij een modern kerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening. De Diaconie Protestantse 
gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden geven vanuit de kerken hulp aan ieder die dat nodig heeC, 
dichtbij en ver weg, voor korte of langere duur. 

  
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. 

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


Vanuit de diaconie: Wie bakt er mee? 
Zondag 22 mei is de collecte voor ons jaar project, The Children LeC Behind. We willen zoveel mogelijk aandacht en bijdragen 
geven aan het project. Daar hebben we u / jou hulp bij nodig. We halen een beproefd concept van stal. Na de dienst gaan we 
Qjdens de koffie in de Verdieping taart/ koekjes en ander lekkers verkopen voor het project. U begrijpt het natuurlijk al, behalve 
de eters hebben we ook bakkers nodig. Wilt u/ jij wat lekkers maken voor die dag om te verkopen voor het project, laat het dan 
weten aan een van de diakenen, of via de mail diaconie@kleinekerk.nl, met de taart, koekjes en anders lekkers wat u/ jij wil 
maken, dan weten we wat voor lekkers er gebakken gaat worden. 
We wachten af wat voor lekkers u/ jij voor die dag wil maken. 

Uitnodiging voor het Bevrijdingsdagconcert in de Kleine Kerk Voorhout 
Donderdag 5 mei 2022 organiseert SQchQng Vrienden van de Kleine Kerk een Bevrijdingsdagconcert in de Kleine Kerk in 
Voorhout. Talentvolle jongeren op viool en piano spelen diverse stukken, o.a. van Bach, Rachmaninov en Vivaldi. Het concert 
start om 16.00 uur en toegang is graQs. 
De jonge violisten Nasya Weigand, Ivo Slootbeek, Sytze Boerstra en Tamara van der Zwet zijn al op jonge leeCijd begonnen met 
vioolspelen en hebben inmiddels meer dan 10 jaar les van Marcus Vliegen. De jonge violisten worden begeleid door Lieseloke 
van Tol op piano. 
Lieseloke begon op 6-jarige leeCijd met haar lessen op het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Zij won diverse prijzen en 
tevens pianiste van het Laurens Trio dat afgelopen jaar finalist was in de Grote Kamermuziekprijs in de Doelen Rokerdam. 
Vlak voor het concert op 5 mei gaat Tamara nog op tournee met het Kennemer Jeugdorkest; Ivo speelt in het Nederlands Jeugd 
Strijkorkest. Naast lesgeven is Marcus ook als freelance violist en dirigent werkzaam. Daarnaast is hij concertmeester van Het 
Zeeuws Orkest. 

U bent van harte welkom! 

Ga voor het programma naar: www.vriendenvandekleinekerk.nl 
Vanaf nu ook te volgen op Instagram: vriendenvandekleinekerk 

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.  
1 mei, 15 mei, 29 mei, 12 juni, 26 juni 

http://www.vriendenvandekleinekerk.nl/

