
 

Kerkdienst van zondag 10 juli om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden   
Voorganger:   dhr. Bram Oudenampsen uit Rijnsburg 
Organist:   Kees Jan Visser 
Aanvangslied:  ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’ (LB 215:1,3,4)  
SchriNlezing:  Psalm 25:1-10 (NBV21) 
   Lukas 10:25-37     
Kijk via:    YouTube     
Kindernevendienst: Ja 
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) 
• Dhr. B.G. Huisman, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Bruidspaar Nolles-Groenenberg, van harte gefeliciteerd met uw 40-jarig huwelijksjubileum 
• Bruidspaar van de Poll-Berends, van harte gefeliciteerd met uw 40-jarig huwelijksjubileum 
•  Mevr. A. van Kempen-Kruit, van harte beterschap 

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 giN(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): Open Doors 
Open Doors is een interkerkelijke sWchWng die op de bres staat voor vervolgde christenen. Zij wil vervolgde 
en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot WereldevangelisaWe. Open 
Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeN Open 

Doors training en verleent de organisaWe prakWsche hulp, zoals traumazorg en noodhulp. 

  
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. 

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


Zomeredi:e van de Kerkbrief 
De nieuwste kerkbrief is uit en is hier te downloaden. 

Helpt u/ jij mee met koffieschenken?
Tijdens de vakanWeperiode worden mensen gezocht die een kopje koffie willen schenken na de dienst van zondag 31 juli t/m 
zondag 21 augustus. Een lijst om in te tekenen hangt in De Verdieping op de deur van de grote zaal. 

Koffieochtend 
Dinsdag 12 juli 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. 

Vanuit de Diaconie. 
Afgelopen zondag heeN de acWe een mooie bedrag opgebracht. Het is voor ons alWjd spannend en vragen ons dan af of de acWe 
aanslaat bij de gemeente. Dit keer met symbolische verkoop van kinderboeken/ schriNen en echte potloden. Dan gaan er wat 
appjes heen en weer met de vraag of we misschien nog echte kinderboeken er bij gaan leggen. Om de tafel wat meer aan te 
kleden. Dat hebben we gedaan. Er zijn daarom symbolische en echte boeken verkocht. 
De opbrengst is rond de 100 euro voor The Children LeN Behind. Iedereen bedankt voor u bijdrage. 
Daarbij gelijk de vraag, we zijn alweer vooruit aan het denken over een binnenlands project voor volgend jaar. Bent u betrokken 
bij een binnenlands project, of weet u een mooi project wat we kunnen gaan ondersteunen. Laat het dan weten aan 1 van de 
diakenen, of via de email diaconie@kleinekerk.nl 

https://www.kleinekerk.nl/uimg/kleinekerk/b11695_att-2022-05-kerkbrief.pdf

