
 

Kerkdienst van zondag 14 augustus om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden   
Voorganger:   ds. Hendrik Be=ng uit Sassenheim 
Organist:   Roelof Jan Assies 
Aanvangslied:  Psalm 121: 1, 2, 3, 4 
SchriIlezing:  Ezechiël 34: 1 t/m 11 
   Johannes 10: 11 t/m 16 
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. C.J. Huisman-Keur, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Dhr. J.W.A. Kort, 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 giI(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): Zending - Egypte: De kerk staat op tegen armoede in het dorp 

 

Op het uitgestrekte pladeland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma moTveert de KopTsch-
Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de 
kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook 
alfabeTseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.  
  
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

