
 

Kerkdienst van zondag 29 mei om 10.30 uur vanuit het kerkplein van de Bartholomeuskerk  
Bijzonderheden  oecumenische openluchtdienst 
Voorganger:   Andries Knevel en diaken Lamberts (Barholomeuskerk) 
Organist:   Kees Jan Visser 
Aanvangslied:  n.n.b.  
SchriClezing:  n.n.b. 
Kindernevendienst: Ja, vanuit de Roef 
Crèche:   Ja, vanuit de Verdieping, reserveren is verplicht 
Koffie na de kerk:  Ja 

Bloemengroeten: 
De bloemengroeten zijn alKjd 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. C.J. van der Voort-Rodenburg, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Mevr. M.P. Visser-van der Vegt, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Mevr. M.T.E. Confurius-Jekel, 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): Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne door bapKstengemeente Gdanksk, Polen 

2 de Collecte (Kerk). 

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

ZONDAGSBRIEF 
(Bijdragen voor de Zondagsbrief aanleveren vóór donderdagavond 20.00 uur via 

zondagsbrief@kleinekerk.nl) 

mailto:roel@kleinekerk.nl
https://site.skgcollect.nl/148/gift/46fa133a505d22874f8c609fc9a4cdf1
https://site.skgcollect.nl/148/gift/f2db3fe78bc5a354a111d41efbd25814


Bekijk hier de nieuwe PinksterediHe van de Kerbrief 
hgps://www.kleinekerk.nl/uimg/kleinekerk/b11695_ag-2022-04-kerkbrief.pdf 

Vanuit de diaconie: 
Bedankt allemaal voor het maken van al het lekkers dat we afgelopen zondag mochten verkopen voor ons diaconaalproject. De 
kinderen van de kindernevendienst hebben hun cupcakes met veel plezier versierd. Alles is verkocht. De opbrengst van de 
verkoop van al het lekkers is een heel mooi bedrag geworden. In totaal is er 225 euro opgebracht voor the Children LeC Behind. 
Dank jullie bakkers en kopers voor dit mooie bedrag. Er staan meer foto’s op de facebook pagina van de Kleine Kerk. 

https://www.kleinekerk.nl/uimg/kleinekerk/b11695_att-2022-04-kerkbrief.pdf

