ZONDAGSBRIEF
(Bijdragen voor de Zondagsbrief aanleveren vóór donderdagavond 20.00 uur via
zondagsbrief@kleinekerk.nl)

Kerkdienst van zondag 15 mei om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk
Bijzonderheden
Cantate (Zingt!)
Voorganger:
mw. Ber en Bos
Organist:
Kees Jan Visser
Aanvangslied:
LB 98: 1, 2
Schri lezing:
Ruth 1: 1-22
Johannes 13: 31-35
Kijk via:
YouTube
Kindernevendienst:
Ja
Crèche:
Ja
Ko e na de kerk:
Ja
Bloemengroeten:
De bloemengroeten zijn al jd 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)
• Voor de dominee
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): Op adem komen in De Glind
Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Zij
kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind zijn en
jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook wel het 'Jeugddorp' wordt
genoemd, geloven ze sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en
jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp.
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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 ac viteiten en de instandhouding van ons kerkgebouw en
kerkelijk centrum De Verdieping.
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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 beves ging via de mail. De crèche is om de week open. Hieronder staan de zondagen tot de zomervakan e.
15 mei, 29 mei, 12 juni, 26 juni
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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
jdens de ko e 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.

