
 

Kerkdienst van zondag 9 oktober om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden   
Voorganger:   ds. Thejon Bos Den Haag 
Aanvangslied:  Psalm 149 vers 1 
SchriElezing:  Lukas 14 vers 1-24 
Organist:   Ries de Visser 
Kijk via:    YouTube    
Kindernevendienst: Ja 
Koffie na de kerk:  Ja 
Rock Solid  Nee 

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. H. Van Egmond, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Dhr. G. Bol, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 

Collecten: 

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

 1ste Collecte (Diaconie): Zambia: Uitzending Thijs en Marike Blok   

In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. De theologische faculteit aan de Justo 
Mwale University in Lusaka biedt kwalitaOef goed theologisch onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn als theologiedocenten door 
Kerk in AcOe naar deze universiteit uitgezonden. De predikanten die zij samen met hun Zambiaanse collega's opleiden, leveren 
een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving. In de opleiding is ook aandacht voor prakOsche onderwerpen zoals hiv/aids, 
man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, poliOek, voedselveiligheid en klimaatverandering. 

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 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


AEondiging trouwen Tim & Monique 
Op maandag 17 oktober zal in de Kleine Kerk om 15:00 het huwelijk ingezegend worden van Tim Michiel Hartvelt en Monique 
Hartvelt-Zwanenburg. U bent van harte uitgenodigd om deze huwelijksdienst bij te wonen van Tim en Monique. U bent welkom 
vanaf 14:30 in de Kleine Kerk. Na de kerkdienst is iedereen ook welkom bij Restaurant / Cafe Boerhaave voor een recepOe, ook 
als u de dienst niet heeE kunnen bijwonen. 
Dominee zal ds. Pieter van der Ende uit Rijnsburg zijn en de musicale begeleiding wordt verzorgd  door Kees Jan Visser. 

Uitnodiging voor het pianoconcert door Sterre Hond in de Kleine Kerk te Voorhout 
Beste Vrienden van de Kleine Kerk, muziekliejebbers en een ieder die de Kleine Kerk en jonge musici een warm hart toedraagt, 

Op dinsdagavond 25 oktober 2022 om 20.00 uur organiseert SOchOng Vrienden van de Kleine Kerk een pianoconcert door Sterre 
Hond in de Kleine Kerk in Voorhout.  

Sterre Hond (20) is een Nederlandse pianiste die synesthesie heeE. Bij synesthesie werken de zintuigen op een bijzondere 
manier samen. Door haar synesthesie ziet ze kleuren wanneer ze piano speelt. Bij verschillende tonen en samenklanken neemt 
ze verschillende kleuren waar. In dit concert neemt Sterre je mee in haar belevingswereld van synestheet zijn en pianist. Ze zal 
een divers programma spelen waarin ze haar eigen composiOes speelt, maar ook composiOes van o.a. Haydn, Brahms en 
Debussy. Ze zal ook werken van de vergeten Engelse componist Cyril Scok ten gehore brengen. 

Sterre is momenteel bezig met haar laatste jaar aan het conservatorium van Rokerdam bij pianist Bart van de Roer. Sterre heeE 
meegewerkt met het inspelen van de muziek van de Broadway show ‘The Pianist’ in New York. Daarnaast heeE ze verschillende 
prijzen gewonnen waaronder de internaOonale ‘Prijs voor Jong Talent’ Ojdens het FesOval d’Anniviers in Zwitserland. 

hkps://www.instagram.com/sterrehond/ 
Sterre Hond – YouTube 

Tickets a EUR 12,50 (kinderen tot 13 jaar EUR 5,-) zijn verkrijgbaar vóór aanvang van het concert bij de ingang en te betalen met 
contant geld of via QR Code. U bent van harte welkom! De kerkzaal is open vanaf 19.30 uur. Wij hopen weer op een grote 
opkomst! 

Met vriendelijke groeten, 
Het bestuur van de SOchOng Vrienden van de Kleine Kerk te Voorhout 

www.vriendenvandekleinekerk.nl  
hkps://www.instagram.com/vriendenvandekleinekerk/ 

Ds. Stam 
Afgelopen week ontving de kerkenraad het trieste bericht dat ds. Stam in de week na 18 september in onze kerk waarin hij 
voorganger was in het ziekenhuis is opgenomen. Hij is inmiddels weer thuis, maar heeE een slechte diagnose gekregen. Hij heeE 
aangegeven dat hij niet meer in onze kerk kan komen preken. 
Vanuit de kerkenraad is namens de gemeente een bos bloemen en een kaart bij hem bezorgd. Wanneer u graag een persoonlijk 
bericht wilt sturen kunt u de adresgegevens opvragen bij Agnes Kappe en Krista Vliegenthart. 

Ds. Stam heeE een bericht gestuurd na de ontvangst van de bloemen waarin hij de kerkenraad en de gemeente hartelijk bedankt 
voor de prachOge bos bloemen en aangeeE dat het redelijk gaat met hem. 

Koffieochtend 
Dinsdag 11 oktober 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. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsterrehond%2F&data=05%7C01%7Cmarti.van.beek%40ing.com%7C8eb318bcdd8249be7eb108daa1149a0b%7C587b6ea13db94fe1a9d785d4c64ce5cc%7C0%7C0%7C637999407230858323%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=TyNBAeh4vytPV93LRXAp8nAYgttJ3WLT%2BZRKfdEhgrI%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/channel/UCXYYkpuVbivD1wN2g4CzcNg/videos
http://www.vriendenvandekleinekerk.nl/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsterrehond%2F&data=05%7C01%7Cmarti.van.beek%40ing.com%7C8eb318bcdd8249be7eb108daa1149a0b%7C587b6ea13db94fe1a9d785d4c64ce5cc%7C0%7C0%7C637999407230858323%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=TyNBAeh4vytPV93LRXAp8nAYgttJ3WLT%2BZRKfdEhgrI%3D&reserved=0

