
 

Kerkdienst van zondag 12 juni om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden   
Voorganger:   mw. Ber=en Bos 
Organist:   Paul 
Aanvangslied:  LB 672: 1,2 Kom laat ons deze dag  
SchriGlezing:  Psalm 121 uit NBV’21 
   Marcus 4: 35-41 uit NBV’21    
Kijk via:    YouTube     
Kindernevendienst: Ja 
Crèche:   Ja, hier reserveren 
Koffie 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) 
• Dhr. W. Ouwehand, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Dhr. C den Heijer, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Bruidspaar Procee-Kapinga, van harte gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk 

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 giG(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): World Vision. 
World Vision wil dat kinderen gezond zijn, onderwijs krijgen en opgroeien in een veilige 
leefomgeving. Om dit te bereiken werken ze nauw samen met de familie zelf, de omgeving 
en lokale en interna=onale organisa=es. In 100 verschillende landen worden zo jaarlijks 
miljoenen mensen met noodhulp en duurzame ontwikkeling bereikt. Ze daarbij maken geen 

onderscheid naar geloof, etniciteit of poli=eke overtuiging. In 15 jaar willen ze zichzelf op iedere plek overbodig maken. De 
oorzaken van armoede en onrecht worden aangepakt door kindsponsoring, noodhulp en wederopbouw en beleid beïnvloeding. 
  
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. 

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

zondagsbrief@kleinekerk.nl) 

https://www.youtube.com/channel/UCcgQRj8P9OBc-PIxp9Wf-qA
https://www.myreservations.nl/calendar.php?custid=5bafd37e57782435be533dea1e72c262#loaded
mailto:roel@kleinekerk.nl
https://site.skgcollect.nl/148/gift/46fa133a505d22874f8c609fc9a4cdf1
https://site.skgcollect.nl/148/gift/f2db3fe78bc5a354a111d41efbd25814


Koffieochtend 
Dinsdag 14 juni is er weer de maandelijkse koffieochtend. Vanaf 10 uur staat de koffie voor u klaar in de Verdieping. 
U bent van harte welkom. 
Anneke Hordijk    

Eén Nacht bidden voor de vervolgde kerk 
Yama uit Nigeria na een aanval op haar dorp: “Elke avond zijn we bang dat we ’s nachts wederom worden aangevallen. ’s 
Ochtends dank ik God telkens opnieuw voor Zijn bescherming.” 
Dit is een van de vele verhalen van christenen die vervolgd worden. Daarom is er jaarlijks een Nacht van Gebed, om te bidden 
voor mensen in nood. Dit jaar vindt deze plaats van 17 tot 18 juni. In Voorhout komen christenen uit allerlei kerken al jaren bij 
elkaar om =jdens de Nacht van Gebed te bidden. We hopen dat veel christenen uit Teylingen zich aangesproken voelen en van 17 
op 18 juni deelnemen aan de Nacht van Gebed. Iedereen is van harte welkom. De nacht wordt georganiseerd door 
Bap=stengemeente Kaleb en vindt plaats in De Verdieping van de PKN-gemeente in Voorhout. Niet alleen in Teylingen blijven 
christenen een nacht wakker om te bidden. Op meer dan driehonderd loca=es in Nederland en België bidden duizenden 
christenen =jdens de Nacht van Gebed. 
Er wordt gebeden voor christenen uit Irak, Eritrea, Nigeria, India, Noord-Korea, Vietnam. Van alle landen is er een kort 
filmfragment met bijbehorende gebedspunten waar gezamenlijk voor wordt gebeden. De Nacht van Gebed is een ini=a=ef van 
Open Doors, een organisa=e die vervolgde christenen steunt in meer dan vijGig landen. Meer informa=e over de Nacht van 
Gebed en een overzicht van de gebedsloca=es, vindt u op www.nachtvangebed.nl. 

Plaats: Voorhout 
Adres: Dr. A. Jacobslaan 1 
Aanvang: 22.00 uur 
Einde: 3.00 uur 
Op: 17/18 juni 
Contactpersoon: Carlo Noort 
Telefoon: 06-38798465 

BruiloC op komst! 
Esther Kapinga en Jurjen Procee trouwen voor Gods aangezicht op 17 juni 2022 om 14.00 uur in De Kleine Kerk in Voorhout  
U kunt deze dienst online bijwonen via:  
YouTube: Live uitzending De Kleine Kerk Voorhout PKN.  
U kunt naderhand deze dienst via YouTube nog eens terugkijken. Dank voor uw belangstelling.  
God's zegen van Jurjen en Esther.  

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

http://www.nachtvangebed.nl


^ƟĐŚƟŶŐ�sƌŝĞŶĚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ� 
<ůĞŝŶĞ�<ĞƌŬ�ƚĞ�sŽŽƌŚŽƵƚ� 

ŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌƚ͗� 

Piano concert met: 
Lieselotte van Tol 
WƌŽŐƌĂŵŵĂ 
�� �>͘�ǀĂŶ��ĞĞƚŚŽǀĞŶ�;ϭϳϳϬ-ϭϴϮϳͿ�ʹ�^ŽŶĂƚĞ�KƉ͘�Ϯϲ�EŽ͘�ϭϮ�ŝŶ�
�Ɛ 

�� �&͘ �DĞŶĚĞůƐƐŽŚŶ�;ϭϴϬϵ-ϭϴϰϳͿ�Ƶŝƚ�>ŝĞĚĞƌ�KŚŶĞ�tŽƌƚĞ 
�KƉ͘�ϭϵ�EŽ͘�ϭ 
�KƉ͘�ϭϵ�EŽ͘�ϰ 
�KƉ͘�ϲϮ�EŽ͘�ϭ 

�����KƉ͘�ϲϳ�EŽ͘�Ϯ 
�� �D͘�'ůŝŶŬĂ�;ϭϴϬϰ-ϭϴϰϳͿ�ͬ�D͘��ĂůĂŬŝƌĞǀ�;ϭϴϯϳ-ϭϵϭϬͿ�ʹ

 >͛�ůŽƵĞƩĞ� 
>ŝĞƐĞůŽƩĞ�ǀĂŶ�dŽů ďĞŐŽŶ�ŽƉ�ϲ-ũĂƌŝŐĞ�ůĞĞŌŝũĚ�ŵĞƚ�ƉŝĂŶŽůĞƐƐĞŶ�
ŽƉ�ŚĞƚ�<ŽŶŝŶŬůŝũŬ��ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝƵŵ��ĞŶ�,ĂĂŐ�ďŝũ�DĂƌůŝĞƐ�ǀĂŶ�
'ĞŶƚ�ĞŶ�>ĂƵƌĂ�^ĂŶĚĞĞ͘�,ŝĞƌŶĂ�ǀŽůŐĚĞ�ǌŝũ�ůĞƐƐĞŶ�ǀĂŶ�,ĂŶƐ�
�ŝũƐĂĐŬĞƌƐ�ĞŶ�^ĞƉƉ�'ƌŽƚĞŶŚƵŝƐ͘�/Ŷ�ϮϬϭϱ�ŝƐ�>ŝĞƐĞůŽƩĞ�ŐĞƐƚĂƌƚ�
ďŝũ�ĚĞ��ĞůŐŝƐĐŚĞ�ƉŝĂŶŝƐƚ�^ƚĠƉŚĂŶĞ�ĚĞ�DĂǇ�ŝŶ�ĚĞ�ďĂĐŚĞůŽƌ�ĂĂŶ�
ŚĞƚ�ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝƵŵ�ǀĂŶ�ZŽƩĞƌĚĂŵ�ĚŝĞ�ǌŝũ�ŝŶ�ϮϬϭϵ�ĐƵŵ�ůĂƵĚĞ�
ĂĨƌŽŶĚĚĞ͘��ĂĂƌŶĂ�ǀĞƌǀŽůŐĚĞ�>ŝĞƐĞůŽƩĞ�ŚĂĂƌ�ƐƚƵĚŝĞ�ďŝũ�^ƚĠͲ
ƉŚĂŶĞ��Ğ�DĂǇ�ŝŶ�ĚĞ�ŵĂƐƚĞƌ�ĂĂŶ�ŚĞƚǌĞůĨĚĞ�ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝƵŵ͘�
>ŝĞƐĞůŽƩĞ�ǁŽŶ�ƉƌŝũǌĞŶ�ŽƉ�ŚĞƚ�WƌŝŶƐĞƐ��ŚƌŝƐƟŶĂ��ŽŶĐŽƵƌƐ�ĞŶ�
&ĞƐƟǀĂů�Ě͛�ŶŶŝǀŝĞƌƐ�ŝŶ��ǁŝƚƐĞƌůĂŶĚ�ĞŶ�ǀŽůŐĚĞ�ŵĂƐƚĞƌĐůĂƐƐĞƐ�
ďŝũ�EŝŶŽ�'ǀĞĚĂƚǌĞ͕�DĂƚĂŶ�WŽƌĂƚ͕�ZƵĚŽůĨ�:ĂŶƐĞŶ͕�,ĊŬŽŶ��ƵƐƚͲ
ďƆ͕�ZŝŬŽ�&ƵŬƵĚĂ͕�'ĞŽīƌĞǇ��ŽƵŐůĂƐ�DĂĚŐĞ͕�/ŵŽŐĞŶ��ŽŽƉĞƌ͕ �
WĂŽůŽ�'ŝĂĐŽŵĞƫ�ĞŶ�&ƌĂŶŬ��ƌĂůĞǇ͘�,ŝĞƌŶĂĂƐƚ�ŝƐ�>ŝĞƐĞůŽƩĞ�ƉŝĂͲ
ŶŝƐƚĞ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�>ĂƵƌĞŶƐ�dƌŝŽ�ĚĂƚ�ĂĨŐĞůŽƉĞŶ�ũĂĂƌ�ĮŶĂůŝƐƚ�ǁĂƐ�ŝŶ�
ĚĞ�'ƌŽƚĞ�<ĂŵĞƌŵƵǌŝĞŬƉƌŝũƐ�ŝŶ�ĚĞ��ŽĞůĞŶ�ZŽƩĞƌĚĂŵ͘� 
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