
 

Kerkdienst van zondag 16 oktober om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden   
Voorganger:   ds. Anne>e Bosma uit Sassenheim 
Aanvangslied:  Psalm 78: 1 en 2 
SchriElezing:  Exodus 17: 8-13 
   Lucas 18: 1 - 8 
Organist:   Kees Jan Visser 
Kijk via:    YouTube    
Kindernevendienst: Ja 
Koffie na de kerk:  Ja 
Rock Solid  Ja 

Bloemengroeten: 
De bloemengroeten zijn alRjd 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.A. Bogaards, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Bruidspaar Molenaar-Stellingsma, van harte gefeliciteerd met uw 60-jarig huwelijksjubileum 

Collecten: 

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

 1ste Collecte (Diaconie): Indonesië: Een beter inkomen voor Javaanse boeren    

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van 
Kerk in AcRe helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaRes op te ze>en. Tijdens trainingen worden 
christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de coöperaRes raken boeren minder 
aaankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Het project is zo succesvol dat het wordt 
uitgebreid tot in Midden-Sulawesi. 

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 acRviteiten 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


Mededeling vanuit de kerkenraad 
Joke de Bruijn heeE besloten haar ambt voor de Pastorale Raad om persoonlijke redenen te moeten neerleggen. 

Kerkbrief, nummer 7 van 2022.  
h>ps://www.kleinekerk.nl/uimg/kleinekerk/b11695_a>-2022-07-kerkbrief.pdf 

Rock Solid 

AJondiging 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 recepRe, 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, muzieklieaebbers en een ieder die de Kleine Kerk en jonge musici een warm hart toedraagt, 

Op dinsdagavond 25 oktober 2022 om 20.00 uur organiseert SRchRng 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 composiRes speelt, maar ook composiRes van o.a. Haydn, Brahms en 
Debussy. Ze zal ook werken van de vergeten Engelse componist Cyril Sco> ten gehore brengen. 

Sterre is momenteel bezig met haar laatste jaar aan het conservatorium van Ro>erdam 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 internaRonale ‘Prijs voor Jong Talent’ Rjdens het FesRval d’Anniviers in Zwitserland. 

h>ps://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 SRchRng Vrienden van de Kleine Kerk te Voorhout 

www.vriendenvandekleinekerk.nl  
h>ps://www.instagram.com/vriendenvandekleinekerk/
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