
 

Kerkdienst van zondag 28 augustus om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden  Avondmaalszondag 
Voorganger:   ds. Annelies Moolenaar uit Lisse 
Organist:   Kees Jan Visser 
Aanvangslied:  Lied 107: 1 en 9 
SchriFlezing:  Genesis 32: 23 t/m 33 
   Lucas 18 : 1 t/m 8 
Kijk via:    YouTube     
Kindernevendienst: Ja 
Koffie na de kerk:  Ja 

Bloemengroeten: 
De bloemengroeten zijn alOjd 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. P. Meyles-Hoogerbrugge, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Mevr. P.J. van der Niet, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Dhr. C.L. Leijnse, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Petra en John Bosman, 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 giF(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): Red een Kind 
Elke dag sterven duizenden kinderen aan de gevolgen van armoede.   
“Red een Kind” geeF toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. We kiezen er 
bewust voor om kinderen te helpen op de plek waar ze wonen, omdat wij geloven dat God kinderen 
bewust in gezinnen en in een gemeenschap plaatst en dat dit voor hen de beste plek is om op te groeien. 
Het kind staat centraal in onze aanpak om te helpen, maar de familie en de hele omgeving van de kinderen 
krijgen ook de kans om uit armoede te groeien.  

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 acOviteiten en de instandhouding van ons kerkgebouw en 
kerkelijk centrum De Verdieping. 
 

Avondmaalscollecte Diaconie: Dorcas Jemen  
Sinds het ontstaan van de burgeroorlog in 2015 is Jemen leeerlijk verdeeld in 2 delen met een 
erkende overheid in Aden en een feitelijke overheid in Sana’a. Het gevolg van dit conflict is de 
grootste humanitaire crisis wereldwijd. Er is een ernsOg tekort aan voedsel en gezondheidszorg, 

waardoor ruim 20 miljoen mensen ahankelijk zijn van humanitaire hulp. Help alstublieF mee om levens te redden.   

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 bevesOgd. De kerkenraad is verheugd dat 
3 nieuwe ambtsdragers zich hebben opgegeven om toe te treden in de kerkenraad.  
De kerkenraad heeF het voornemen om in de dienst van zondag 4 september deze 3 nieuwe ambtsdragers te bevesOgen. Hanny 
Segaar en Joke de Bruijn zullen bevesOgd worden als ambtsdrager voor de Pastorale Raad. Zij vervangen Ineke Tibben. Ineke zal 4 
september afscheid nemen.  Kees Jan Visser zal bevesOgd worden als ambtsdrager voor het CVK. Alex Kniese zal afscheid nemen 
van het CVK en ook Joke Haasnoot zal afscheid nemen 4 september als voorzieer van de Diaconale Raad. Zij is inmiddels 
opgevolgd door Erik Hietkamp.  
Eventuele bezwaren tegen een bevesOging kunnen met moOvaOe schriFelijk 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.  

Het is zover...
onze eigen kerk-app!

Wat kunnen  
we met onze  
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