
 

Kerkdienst van zondag 19 juni om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden  Heilig Avondmaal 
Voorganger:   ds. Leneke Marchand uit Voorburg 
Organist:   Kees Jan Visser 
Aanvangslied:  Psalm 150: 1  
SchriGlezing:  Genesis 1: 1-5; 26-28 
   Handelingen 2: 41-47    
Kijk via:    YouTube     
Kindernevendienst: Ja 
Crèche:   Nee 
Koffie na de kerk:  Ja 

Bloemengroeten: 
De bloemengroeten zijn alWjd 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. A. Jongbloed-Meijer, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Mevr. C. Dekker-Vooijs, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Mevr. Theodora Zitman, Een hartelijke groet vanuit de gemeente 

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): ZOA. 
Een ramp overkomt je, net als een oorlog. Angst en verdriet overheersen. Van de ene op de andere dag sta je met lege handen,  
ben je alles kwijt. ZOA werkt wereldwijd in meer dan 15 landen om mensen te helpen die lijden onder oorlogen of natuurgeweld.  
Zij willen mensen in staat stellen om in vrede een waardig leven te leiden. Want ZOA is ervan overtuigd dat elk leven telt. En dat  
elk mens geschapen is naar het beeld van God. Daarom helpen ze mensen in crisisgebieden met eerste levensbehoeGen zoals  
eten, drinken en onderdak. En blijven ze trouw Wjdens het weer opbouwen van een bestaan door in te zeeen op werk, onderwijs  
en goede basisvoorzieningen. Zodat alles weer wordt zoals het ooit was. En misschien zelfs wel beter. 
  
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 acWviteiten en de instandhouding van ons kerkgebouw en 
kerkelijk centrum De Verdieping. 

Heilig Avondmaal 
A.s. zondag 19 juni vieren we met elkaar het avondmaal. Het wordt gevierd met voor iedereen een klein glaasje gevuld met wijn 
en voor diegene die dat willen is er druivensap. Het gaat verder op de oude manier door langs de avondmaalstafel te lopen. 

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


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 Wjdens 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 
BapWstengemeente 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 locaWes in Nederland en België bidden duizenden 
christenen Wjdens 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 iniWaWef van 
Open Doors, een organisaWe die vervolgde christenen steunt in meer dan vijGig landen. Meer informaWe over de Nacht van 
Gebed en een overzicht van de gebedslocaWes, vindt u op www.nachtvangebed.nl. 

Promo Nacht van Gebed 2022 - Simon Visser (16x9) on Vimeo! 

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 

BruiloE 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 bevesWging via de mail. De crèche is om de week open. Hieronder staan de zondagen tot de zomervakanWe.  
26 juni 

http://www.nachtvangebed.nl
https://vimeo.com/user132585715/download/683368017/cfe4db175b

