
 

Kerkdienst van zondag 22 mei om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden  Taart te koop! 
Voorganger:   ds. Stam uit Katwijk 
Organist:   Kees Jan Visser 
Aanvangslied:  n.n.b.  
SchriClezing:  n.n.b. 
Kijk via:    YouTube     
Kindernevendienst: Ja 
Crèche:   Nee 
Koffie na de kerk:  Ja 

Bloemengroeten: 
De bloemengroeten zijn alJjd 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 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): The Children leC behind (Jaarproject Diaconie) 
De sJchJng "the children leC behind" en de Keniaanse sJchJng "YSDAK" hebben als missie om 
kansarme kinderen in en rondom Kisumu medische zorg en onderwijs te bieden en zo 
mogelijkheden te geven een kansrijke toekomst op te bouwen. Begin 2010 zijn hiervoor de 
eerste twee lokalen van de Jamilo School geopend en inmiddels bestaat de school uit 8 lokalen, 
een keuken en een mulJfuncJonele ruimte. Met uw donaJe kan de ontwikkeling van de school 
worden voortgezet. 
  
2de Collecte (Kerk). Oog voor kinderen in pioniersplekken 
Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiJng 
zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij 
hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de 
kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke acJviteiten en goede 
gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn 
door heel Nederland. 

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:  
Deze zondag wordt het project van de diaconie toegelicht door de fam. van Dalm. Na de dienst kunt u in de Verdieping taart/ 
koek/ cupcake en ander lekkers kopen voor bij de koffie. Ook is er de mogelijkheid om de taartjes voor thuis te kopen. Ze worden 
dan voor u ingepakt. Mocht u/jij niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen, mag u vandaag ook na de dienst een 
bakje koffie, thee of limonade komen drinken, en een taartje kopen voor erbij. De kindernevendienst versiert Jjdens hun dienst 
een aantal cupcakejes om te verkopen. Dit alles van harte bij u/ jou aanbevolen. 
Voor de mensen die een taart of iets anders hebben gebakken om te verkopen, de diakenen zijn om half Jen aanwezig om de 
taart ect in ontvangst te nemen. Alvast bedankt voor het bakken van al het lekkers. 

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 bevesJging via de mail. De crèche is om de week open. Hieronder staan de zondagen tot de zomervakanJe.  
29 mei, 12 juni, 26 juni


