
 

Kerkdienst van zondag 11 september om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden   
Voorganger:   mw. Rixt de Boer 
Aanvangslied:  Evenals een moede hinde (Psalm 42: 1) 
SchriIlezing:  Genesis 22: 1 – 14 
   Hebreeën 11: 11 - 19 
Organist:   Ronald van DelI 
Kijk via:    YouTube    
Kindernevendienst: Ja 
Koffie na de kerk:  Ja 

Bloemengroeten: 
De bloemengroeten zijn alVjd 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. E.J. Postma-Ravensbergen, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Bruidspaar P.R. Schouten, van harte gefeliciteerd met uw 25-jarig huwelijksjubileum 

Collecten: 

Via deze QR code is het eenvoudig om de collectes over te maken. Of gebruik deze link 

1ste collecte (Diaconie):  Sociale Kruidenier  

 

De Sociale Kruidenier in Amsterdam is een kleine supermarkt met luxeproducten waar klanten van de voedselbank tegen een 
klein prijsje wat luxe producten kunnen kopen als aanvulling op hun pakket. Daarnaast is De Sociale Kruidenier ook een 
ontmoeVngsplek voor Amsterdammers in armoede. Ze kunnen er terecht voor een kop koffie, een luisterend oor en een 
laagdrempelig financieel advies. Het is ontstaan op iniVaVef vanuit de Protestantse Diaconie.  

2de Collecte (Kerk). De kerk: een thuis voor jongeren  

 
Jongeren zijn de toekomst van de kerk! Des te belangrijker dat zij zich er thuis voelen, dat ze serieus worden genomen en dat ze 
een volwaardig stem hebben. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben 
op kinderen en jongeren. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisaVe van de Protestantse Kerk, materialen 
voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar kinderen en jongeren zich gezien en 
geliefd voelen.  

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://give.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknvoorhoutkleinekerk


Nagenieten van de startzondag 
Wil je nog nagenieten van de startzondag? De opnames zijn hier te vinden.  
http://bit.do/Startzondag  

Koffieochtend 
Dinsdag 13 september is er weer de maandelijkse koffieochtend. 
Vanaf 10 uur staat de koffie voor U klaar in de Verdieping. 
U bent van harte welkom. 
  
Gretha, Toos en Anneke 

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

Vanaf zondag 18 september | Rock Solid 
Wil je vrienden ontmoeten en/of nieuwe maken? Heb je zin in knots gekke spelletjes en uitdagingen? Zin om met andere samen 
na te denken over de Bijbel en God? Dan is Rock Solid echt iets voor jou. Vanaf 18 september om de twee weken op 
zondagochtend in de verdieping. Inloop vanaf 9:45 uur. We starten om 10:00 uur - 11:00 uur. Rock Solid is voor iedereen tussen 
de 10* en 14 jaar. We beginnen met een starmeest! Ben jij ook van de parVj? Wil je meer weten, dan mag je alVjd mailen 
naar mirjam@kleinekerk.nl. Tot de 18e!  

Gertjan, Geert, Bert, Noreen, Esther en Mirjam 

http://bit.do/Startzondag
https://www.kleinekerk.nl/uimg/kleinekerk/b11695_att-2022-06-kerkbrief.pdf
mailto:mirjam@kleinekerk.nl


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


