
 

Kerkdienst van zondag 18 september om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden   
Voorganger:   ds. Pieter Stam, Katwijk 
Aanvangslied:  Psalm 29:1 
SchriFlezing:  Psalm 23 
Organist:   Paul van Hoek 
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) 
• Dhr. C. Kinkel, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Dhr. H.C. Schippers, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Bruidspaar Hartog-van der Niet, 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 

1de Collecte (Diaconie). Syrië: De kerk als plek van hoop en herstel 

 
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 jeugdwerkorganisaOe 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.  

2de Collecte: 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.  

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


Kliederkerk Voorhout - 25 september in de Regenboogschool 
15:15 uur tot 18:00 uur -  Distelweg 60 
Thema: Spoorzoeken 
LeeFijd: 0-99 jaar 

Wat is Kliederkerk? 
Samen met jong en oud en vanuit verschillende kerkelijke achtergronden bij elkaar komen en samen ontdekken wat de bijbel ons 
heeF te vertellen. Hoe ziet zo’n middag eruit: we ontmoeten elkaar, verdieping van het thema en workshops voor jong en oud. 
We sluiten af met gezamenlijk potluck (= iedereen neemt genoeg eten mee voor zichzelf plus een beetje extra. We delen de 
meegebrachte gerechten). Een mooie manier om meer christenen in Voorhout te ontmoeten en te leren kennen. Iedereen is 
welkom. Je kunt je aanmelden via het mailadres: kliederkerkvoorhout@gmail.com 
(iniOaOef van NGK en De Havenkerk Sassenheim, met belangstelling en medewerking van BapOsten-, PKN- en GKV-leden)  

Meer informaOe over de Kliederkerk vind je op hlps://protestantsekerk.nl/verdieping/wat-is-kliederkerk/ 

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 starpeest! Ben jij ook van de parOj? Wil je meer weten, dan mag je alOjd mailen 
naar mirjam@kleinekerk.nl. Tot de 18e!  

Gertjan, Geert, Bert, Noreen, Esther en Mirjam 

mailto:kliederkerkvoorhout@gmail.com
https://protestantsekerk.nl/verdieping/wat-is-kliederkerk/
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


