ZONDAGSBRIEF
(Bijdragen voor de Zondagsbrief aanleveren vóór donderdagavond 20.00 uur via
zondagsbrief@kleinekerk.nl)

Kerkdienst van zondag 7 augustus om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk
Bijzonderheden
Voorganger:
ds. Ad van Houwelingen
Organist:
Ronald van Del
Aanvangslied:
Lied 283: 1, 2 en 3
Schri lezing:
Jona 3: 1 - 10
Lukas 15: 1 - 10
Kijk via:
YouTube
Kindernevendienst:
Nee
Ko e 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)
• Mevr. L.J. Stellingwer Beintema-Blok, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag
• Bruidspaar Favier-Heusdens, van harte gefeliciteerd met uw 25-jarig huwelijksjubileum
• Mevr. E.J. Tibben-Mulder, een voorspoedig herstel gewenst
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 gi (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): 3xM

3xM is de a or ng van “More Message in the Media”; Het evangelie van Jezus Christus via moderne media vertellen. Het
evangelie mag niet in elk land vrij verspreid worden. 3xM kijkt naar mogelijkheden om het evangelie tóch in deze landen te
kunnen brengen. 3xM verspreidt het evangelie via televisieprogramma’s en internetuitzendingen, door samen met lokale
partners visuele programma’s te maken die passen bij de lokale taal en cultuur. Deze programma’s brengen mensen in contact
met het evangelie. Ze laten de mensen zien wat het christelijk geloof in het dagelijks leven betekent.
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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.
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Ko eochtend
Dinsdag 9 augustus is er weer de maandelijkse ko eochtend.
Vanaf 10 uur staat de ko e voor U klaar in de Verdieping.
U bent van harte welkom.
Anneke Hordijk

