
 

Kerkdienst van zondag 8 mei om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden   
Voorganger:   Dirk-Jan Thuis uit Den Haag 
Organist:   Ronald van Del= 
Aanvangslied:  Lied 654: 1 en 2  
Schri=lezing:  Psalm 50 
   Johannes 21: 9 -14    
Kijk via:    YouTube     
Kindernevendienst: Ja 
Crèche:   Nee 
Koffie na de kerk:  Ja 

Bloemengroeten: 
De bloemengroeten zijn alRjd 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) 
• Nog niet bekend 

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  

1ste collecte (Diaconie): Noodhulp 

  
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 acRviteiten 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


Koffie ochtend (Anneke Hordijk) 
Dinsdag 10 mei is er weer de maandelijkse koffieochtend. 
Vanaf 10 uur staat de koffie voor U klaar in de Verdieping. U bent van harte welkom! 

Diaconale Jaarrekening 2021 
De jaarrekening 2021 van de diaconie van de kleinekerk zal in de kerkenraadsvergadering van 24 mei 2022 worden besproken en 
naar verwachRng ook vastgesteld. De Diaconie stelt u voorafgaand daaraan in de gelegenheid eventuele vragen te stellen en uw 
mening over de jaarrekening te geven. Daartoe wordt de jaarrekening voor u ter inzage gelegd. Inzage in de jaarrekening van de 
diaconie is te verkrijgen via een email aan jaap@kleinekerk.nl (Jaap Meijvogel, penningmeester diaconie). Hierbij graag uw 
telefoonnummer vermelden zodat, zo nodig, contact met u kan worden opgenomen. Eventuele op/aanmerkingen gelieve u 
uiterlijk 20 mei a.s. 17.00 uur per email aan de penningmeester van de diaconie (jaap@kleinekerk.nl) kenbaar te maken met een 
kopie aan de scriba van de kleinekerk (scriba@kleinekerk.nl). Nadat de jaarrekening door de kerkenraad is vastgesteld zullen 
deze in verkorte vorm op onze website worden geplaatst 

Noodklok…. 
Nog even en dan staat de zomerperiode alweer voor de deur. Een Rjd waarin we als gemeente opladen voor het nieuwe seizoen 
dat in september start. TradiRoneel is er in september alRjd een dienst waarin afscheid wordt genomen van ambtsdragers, maar 
nog belangrijker; een dienst waarin we nieuwe ambtsdragers mogen verwelkomen. Elk jaar is het weer knijpen voor de 
kerkenraad, vissen in dezelfde vijver, telkens weer een nee te horen krijgen op de vraag of u of jij een ambt wil gaan vervullen. En 
ik val maar gelijk met de deur in huis…als het zo doorgaat kunnen we na de zomervakanRe geen kerk meer zijn met elkaar 
vanwege het simpele feit dat we dan nog maar 3 ouderlingen hebben waarmee we geen kerk kunnen draaien. 
We zoeken ouderlingen voor het College van Kerkrentmeesters, de Pastorale Raad en een Jeugdouderling. 
  
Lieve mensen, Kerk zijn zijn we MET ELKAAR, laten we er dan ook MET ELKAAR voor zorgen dat we na de zomervakanRe vol 
enthousiasme een mooi nieuw seizoen kunnen starten, en kom de kerkenraad versterken!!! Neem contact met mij op via 
voorziler@kleinekerk.nl of 0613911515 

VoorjaarsacIviteit PVD (Martha Mosselman) 
Sinds lange Rjd organiseert de PVD weer een acRviteit. Op de eerste plaats is het fijn dat wij elkaar weer eens op een informele 
manier kunnen zien en spreken. Naast dit gezellig samen zijn, nemen wij u graag mee naar de wereld van Oud Hollands 
snoepgoed. 
Hee= u alRjd al eens willen weten hoe kaneelstokken, stroopsoldaatjes, ananasblokjes, roomboter-wafels, wijnballen, zoethout 
en duimdrop worden gemaakt? Emmy en MarRn de Bruin (duo Snoep & Koekie) geven special voor alle 70+-ers van onze 
gemeente een leuke en leerzame presentaRe over het maken van oud Hollandse snoepjes. Naast beeldmateriaal (dia’s/film) gaan 
we natuurlijk al het lekkers ook met elkaar proeven. U bent van harte welkom in Kerkelijkcentrum ‘de Verdieping” op 
woensdagmiddag 11 mei a.s. De inloop is vanaf 13:30 uur met een kopje koffie/thee en wat lekkers. Om 14:00 uur start het 
programma. Wij vragen van u een bijdrage in de onkosten van € 12,50 per persoon. In verband met de voorbereidingen 
ontvangen wij graag vooraf uw reservering. Aanmelden kan via Reina Assies tel. 06-51169843 of Martha Mosselman tel. 
06-46325355. U bent van harte wel-kom en graag tot ziens bij deze acRviteit. 

Vanuit de diaconie: Wie bakt er mee? 
Zondag 22 mei is de collecte voor ons jaar project, The Children Le= 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 
Rjdens 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. 

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 blij= 
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 bevesRging via de mail. De crèche is om de week open. Hieronder staan de zondagen tot de zomervakanRe.  
1 mei, 15 mei, 29 mei, 12 juni, 26 juni 

mailto:voorzitter@kleinekerk.nl

