
 

Kerkdienst van zondag 2 oktober om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden  Israëlzondag 
Voorganger:   Tjitske de Vries - Meijer uit Osdorp 
Aanvangslied:  Lied 364 vers 1, 2 en 3 
SchriLlezing:  Psalm 84 vers 1- 13 
Organist:   Kees Jan Visser 
Kijk via:    YouTube    
Kindernevendienst: Ja 
Koffie na de kerk:  Ja 
Rock Solid  Ja 

Bloemengroeten: 
De bloemengroeten zijn alTjd 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. F.T. Ouwehand, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Bruidspaar Jansze-Beelen, 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). Schuldhulpmaatje  

Samen lukt ‘t. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooL en je helpt. Zonder te oordelen, 
maar gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. De maatjes doen dat. Naastenliefde is de basis 
en het evangelie de inspiraTebron.  Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden 
vroegTjdig te bereiken en hulp te bieden met getrainde vrijwilligers die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar 
een schuldenvrij leven!   

 2de Collecte (Kerk): Kerk en Israël: onopgee9aar verbonden  

 

Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in AcTe werken samen vanuit een drievoudige roeping: de 
onopgeefare verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping (verbondenheid met PalesTjnse christenen) en de 
diaconale roeping. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christendom, 
de ontmoeTng met het jodendom sTmuleren en anTsemiTsme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust. 

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


