
 

Kerkdienst van zondag 21 augustus om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden   
Voorganger:   mw. Judith van der Vis Aarlanderveen 
Organist:   Kees Jan Visser 
Aanvangslied:  OTH 316 Heerlijk is Uw naam 
SchriGlezing:  Psalm 32 
   Lucas 19:1-10 
Kijk via:    YouTube     
Kindernevendienst: Ja 
Koffie na de kerk:  Ja 

Bloemengroeten: 
De bloemengroeten zijn alPjd 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. N. van Egmond-van Rij, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Bruidspaar Huisman-Pool, van harte gefeliciteerd met uw 25-jarig huwelijksjubileum 
• Dhr. O. Rinzema, een bloemetje ter bemoediging 

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): Zending - Egypte: De kerk staat op tegen armoede in het dorp 

SPchPng Waterpas verzamelt geld in Nederland om gezond drinkwater te verstrekken aan arme 
kinderen via scholen en weeshuizen in de regio Mombassa [Kenia]. Dit drinkwater laten wij verzorgen door Dutch Water Ltd, een 
“Social Enterprise” van twee bevlogen Nederlanders. Gezond drinkwater zorgt voor een drasPsche daling in kinderziekten en 
helpt de kinderen zo aan een goede basis om hun eigen toekomst op te bouwen. [www.sPchPngwaterpas.nl  
  
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 acPviteiten 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


Beves@ging en afscheid ambtsdragers zondag 4 september 2022  
Ieder jaar wordt afscheid genomen van ambtsdragers en worden nieuwe ambtsdragers bevesPgd. De kerkenraad is verheugd dat 
3 nieuwe ambtsdragers zich hebben opgegeven om toe te treden in de kerkenraad.  
De kerkenraad heeG het voornemen om in de dienst van zondag 4 september deze 3 nieuwe ambtsdragers te bevesPgen. Hanny 
Segaar en Joke de Bruin zullen bevesPgd worden als ambtsdrager voor de Pastorale Raad. Zij vervangen Ineke Tibben. Ineke zal 4 
september afscheid nemen.  Kees Jan Visser zal bevesPgd worden als ambtsdrager voor het CVK. Alex Kniese zal afscheid nemen 
van het CVK en ook Joke Haasnoot zal afscheid nemen 4 september als voorzimer van de Diaconale Raad. Zij is inmiddels 
opgevolgd door Erik Hietkamp.  
Eventuele bezwaren tegen een bevesPging kunnen met moPvaPe schriGelijk kenbaar worden gemaakt bij de 
scriba scriba@kleinekerk.nl of per post naar het kerkelijk bureau worden gestuurd t.a.v. de scriba t/m maandag 29 augustus 
2022.  
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