
 

Kerkdienst van zondag 25 september om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden   
Voorganger:   Dirk-Jan Thijs uit Den Haag 
Aanvangslied:  Lied 280: 1, 2, 3  
SchriKlezing:  Lucas 10: 25-37 
   Lucas 10: 38-42 
Organist:   Kees Jan Visser 
Kijk via:    YouTube    
Kindernevendienst: Ja 
Koffie na de kerk:  Ja 

Bloemengroeten: 
De bloemengroeten zijn alQjd 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. C.M. van Duijvenvoorde-Zwanenburg, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Mevr. C. Noomen-Booij, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Bruidspaar Ammeraal-Diemel, van harte gefeliciteerd met uw 50-jarig huwelijksjubileum 

Collecten: 

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

1de Collecte (Diaconie). Colombia: Vrouwen als vredesQchters  

 
Colombia werd Qentallen jaren lang geteisterd door een gewapend conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen 
de regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit 
verschillende kerken verenigden zich voor een vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot 
steun zijn en zeeen zich in voor verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van bijbelverhalen is hierbij een belangrijke 
inspiraQebron.  

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 acQviteiten 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


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


