
 

Kerkdienst van zondag 24 juli om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden   
Voorganger:   ds. Meindert Burema, Leidschendam 
Organist:   Roelof Jan 
Aanvangslied:  Lied 84: 2 en 4  
SchriHlezing:  MaIheus 6: 19 - 34 
Kijk via:    YouTube     
Kindernevendienst: Nee 
Koffie na de kerk:  Ja 

Bloemengroeten: 
De bloemengroeten zijn alTjd 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. M. Koerts-Homan, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Mevr. D.W. Burger-Visser, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Dhr. C.B. Confurius, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Mevr. A.E. Hamming-van de Kamp, 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 giH(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 le5 behind 

 
De sTchTng "the children leH behind" en de Keniaanse sTchTng "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 mulTfuncTonele ruimte. Met uw donaTe kan de ontwikkeling van de school worden voortgezet.  

  
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 acTviteiten 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


Vanuit de kerkenraad een belangrijk bericht over de dienst van zondag 31 juli a.s.  
Op zondag 31 juli is er geen voorganger om voor te gaan in de dienst in de Kleine Kerk. Maar onze buurgemeente PG Warmond 
heeH de Kleine Kerk- gemeente hartelijk uitgenodigd om de dienst in Warmond bij te wonen. Het is zondag 31 juli avondmaal in 
de PG Warmond en de voorganger is ds. De Reus.   
De dienst begint om 10:00 uur en u vindt de kerk aan de Herenweg 82, 2361 ET in Warmond.  
Wanneer u vervoer nodig heeH naar de kerk kunt u dit doorgeven aan de autodienst van zondag 31 juli dhr. R. Steenbergen.   
Wij zijn dankbaar voor deze uitnodiging vanuit de PG Warmond en hopen dat u van de gastvrijheid gebruik wilt maken. 


