
 

Kerkdienst van zondag 23 oktober om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden   
Voorganger:   ds. Anne?e Driebergen uit Noordeloos 
Aanvangslied:  Lied 280: 1, 2, 3, en 4 
SchriHlezing:  Numeri 11: 24-29 
   Marcus 9: 38-41 
Organist:   Roelof Jan Assies 
Kijk via:    YouTube    
Kindernevendienst: Ja 
Koffie na de kerk:  Ja 
Rock Solid  Nee 

Bloemengroeten: 
De bloemengroeten zijn alSjd 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. J. Feenstra-Knoester, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Dhr. L. Ciggaar, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Bruidspaar Hordijk-van Os, 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 

1de Collecte (Diaconie): Geef om Gambia   

Hiermee steun u verschillende lokale projecten in Gambia, zoals het bouwen van een Nursery schooltje, 
waar kinderen worden voorbereid om het basisonderwijs te kunnen volgen. Dankzij de sponsoren, wordt er bijna maandelijks 
hulpgoederen per container verzonden, die lokaal worden verdeeld op de plekken waar deze het hardst nodig zijn. Daaronder 
zijn medisch goederen die naar  Banyaka health center, Sukuta health center en het ziekenhuis in Brikama worden gebracht. Met 
beperkte middelen wordt hier hulp aan de lokale bevolking verleend.  
  
  
2de Collecte (Kerk): Nederlands Bijbel genootschap  

Het NBG brengt de Bijbel dichtbij. Onze missie is dat iedereen wereldwijd de Bijbel kan ontdekken, ervaren en 
doorgeven. Het NBG vertaalt en verspreidt de Bijbel.  Dankzij de donateurs kunnen zij bijvoorbeeld het Project Bijbels voor 
jongeren in Suriname of Bijbelvertalingen voor minderheden in China doen.  

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


Begro'ng 2023:
Het college van kerkrentmeesters heeH voor 2023 een begroSng gemaakt en deze is in concept in de kerkenraad besproken. 
Voordat de begroSng definiSef wordt vastgesteld worden gemeenteleden in de gelegenheid gesteld deze in te zien en eventueel 
daarover hun mening kenbaar te maken. Dat kan t/m vrijdag 4 november a.s..
De begroSng 2023 zal in verkorte vorm op onze website worden geplaatst. Inzage in de volledige begroSng is te verkrijgen bij de 
voorzi?er/penningmeester van het CVK via cvk@kleinekerk.nl of via tel. nr. 06-40378205

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

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

Op dinsdagavond 25 oktober 2022 om 20.00 uur organiseert SSchSng 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 heeH. 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 composiSes speelt, maar ook composiSes 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 heeH 
meegewerkt met het inspelen van de muziek van de Broadway show ‘The Pianist’ in New York. Daarnaast heeH ze verschillende 
prijzen gewonnen waaronder de internaSonale ‘Prijs voor Jong Talent’ Sjdens het FesSval 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 SSchSng Vrienden van de Kleine Kerk te Voorhout 

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