
 

Kerkdienst van zondag 4 september om 10.00 uur vanuit de Boerhaavetuin  
Bijzonderheden  Startzondag en beves<ging en afscheid ambtsdragers 
Voorganger:   ds. Ad van Houwelingen 
Organist:   Kees Jan Visser 
Kijk via:    YouTube  is niet beschikbaar deze dienst   
Kindernevendienst: Ja 
Koffie na de kerk:  Ja 
Loca<e:   Boerhaavetuin, bij regen in de Kleine Kerk 

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. J. Jochems-Alblas, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Mevr. L. Heemskerk-van der Plas, 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 giX(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):  Myanmar: Een volwaardige plek voor mensen met een beperking  

 

Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de 
allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Ac<e ondersteunt deze gezinnen niet alleen 
met zorg en revalida<e, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en 
gemeenschappen voorlich<ng en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen 
diaconaal kunnen ondersteunen.  

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. 

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


Beves8ging en afscheid ambtsdragers zondag 4 september 2022  
Ieder jaar wordt afscheid genomen van ambtsdragers en worden nieuwe ambtsdragers beves<gd. De kerkenraad is verheugd dat 
3 nieuwe ambtsdragers zich hebben opgegeven om toe te treden in de kerkenraad.  
De kerkenraad heeX het voornemen om in de dienst van zondag 4 september deze 3 nieuwe ambtsdragers te beves<gen. Hanny 
Segaar en Joke de Bruijn zullen beves<gd worden als ambtsdrager voor de Pastorale Raad. Zij vervangen Ineke Tibben. Ineke zal 4 
september afscheid nemen.  Kees Jan Visser zal beves<gd worden als ambtsdrager voor het CVK. Alex Kniese zal afscheid nemen 
van het CVK en ook Joke Haasnoot zal afscheid nemen 4 september als voorziger van de Diaconale Raad. Zij is inmiddels 
opgevolgd door Erik Hietkamp.  

Kerkbrief Nummer 6 - 2022 
De nieuwste kerkbrief is uit en deze is hier te downloaden. 

Najaarsmarkt - Vanuit de Wijkgemeente Ichthus in Noordwijk. 
Zaterdag 17 september a.s. is het weer zover! Na twee jaar kunnen we weer een najaarsmarkt organiseren. De markt bestaat uit 
een grote rommelmarkt. Daarnaast zijn er verse bloemen, is er een rad van avontuur en kun je je auto laten wassen. Voor de 
koffie of lunch hoef je niet naar huis, er is een gezellige koffie- en lunchhoek. De opbrengst is voor s<ch<ng HOE (Hulp Oost-
Europa), project WakeUP en voor nieuwe zonnepanelen voor de kerk. De gezellige markt wordt gehouden in en om de 
Ichthuskerk (Houtkrocht 2, Noordwijk) en is van 9.00 tot 14.00 uur. Entree is gra<s, iedereen is hartelijk welkom!! 

https://mcusercontent.com/eb83c925035df815dfb9176ae/files/ac7e4ac2-2559-cda0-f093-4f73e120b16e/2022_06_Kerkbrief.pdf


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

Wat kunnen  
we met onze  
kleine kerk app? 

De hele kerk  
in één app! 

Alle activiteiten  
en roosters  
op één plek

Collecte kan  
via de app  
of contant

Eigen profiel  
aanmaken zoals  
je zelf wilt

Ideeën en  
hulpvragen  
delen met elkaar

Zoek in de 
app-store 
naar kleine kerk

Vragen? Stel ze gerust aan de  
communicatiecommissie@kleinekerk.nl


