
 

Kerkdienst van zondag 30 oktober om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden   
Voorganger:   Ab de Raad uit Oegstgeest 
Aanvangslied:  Psalm 42:1 en 5 - Evenals 
SchriHlezing:  Genesis 49:8-12 
   Openbaring 5:1-13 
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) 
• Robertjan Veens, Prins Bernhardstraat 38, een voorspoedig herstel gewenst 

Collecten: 

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

1e Collecte (Diaconie):The Children le4 behind (Jaarproject Diaconie)  

 

De sRchRng "the children leH behind" en de Keniaanse sRchRng "YSDAK" hebben als missie om kansarme kinderen in en rondom 
Kisumu medische zorg en onderwijs te bieden en zo mogelijkheden te geven een kansrijke toekomst op te bouwen. Begin 2010 
zijn hiervoor de eerste twee lokalen van de Jamilo School geopend en inmiddels bestaat de school uit 8 lokalen, een keuken en 
een mulRfuncRonele ruimte. Met uw donaRe kan de ontwikkeling van de school worden voortgezet.  
  
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


Vanuit de Diaconie: 
• Op 4 november a.s  is er een vrijwilligersavond als het goed is heeH u de persoonlijke uitnodiging in de bus gekregen.  
• Op 13 november is er een gezamenlijke dienst georganiseerd door Diaconie Teylingen. Het thema is water. Voice of Joy 

verleent zijn medewerking. Het wordt een mooie dienst. De opbrengst van de collecte is voor SRchRng Waterpas.  

Voor de warme kerstgroet kunt u gemeenteleden opgeven. Mocht u iemand voor de   warme kerstgroet weten dan kunt u deze 
opgeven via diaconie@kleinekerk.nl 

• Op 18 december houden we een Kerst singh in. Aan u om een top 5 van kerstliederen door te geven. Dit kan via 
Diaconie@kleinekerk.nl 

We beginnen zondag middag om 16.00 we hopen dat u allen komt. De begeleiding op piano is in handen van Keesjan Visser. We 
hopen op een volle kerk. De collecte is bestemd voor ons jaarproject Children  leH behind.  

Met vriendelijke groet 
Petra Bosman 

Rock Solid 30 oktober 2022 
VOOROORDELEN GEZOCHT! 

Aanstaande zondag gaan we het met de jongeren hebben over GeneraRekloof Overbruggen. 

Het verschil tussen hoe Reners nu opgroeien en de RenerRjd van hun (o)pa en (o)ma, is levensgroot. De wereld anno 2022 is 
compleet anders dan pak-hem-beet 30 of 50 jaar geleden! Dit komt onder andere door alle technologische ontwikkelingen. Het 
is waarschijnlijk lasRg voor de Reners voor te stellen dat hun (o)ma en (o)pa opgroeiden zonder smartphone, WhatsApp, games 
en ga zo maar door... 

Daarover, en nog veel meer, gaan we het zondag hebben! In een van de acRviteiten praten we over vooroordelen tussen Reners 
en ouderen.  

Graag ontvangen we van alle volwassenen vooroordelen die heersen over jongeren. 
Bijvoorbeeld: "jongeren ziien alleen maar te gamen!".  
Deze vooroordelen gaan we (anoniem) gebruiken Rjdens Rock Solid. Uiteraard koppelen we na afloop ook terug wat de jongeren 

voor vooroordelen hebben over ouderen 🙂 ! 

De reacRes mogen uiterlijk zaterdag gemaild worden naar Esther@kleinekerk.nl of via Whatsapp naar 0650827511. Gebruik 
maken van de kerkapp mag uiteraard ook!! We hebben al een aantal reacRes binnen, dank daarvoor! 

Bedankt alvast namens Geert, Noreen en Esther  

BegroGng 2023:
Het college van kerkrentmeesters heeH voor 2023 een begroRng gemaakt en deze is in concept in de kerkenraad besproken. 
Voordat de begroRng definiRef 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 begroRng 2023 zal in verkorte vorm op onze website worden geplaatst. Inzage in de volledige begroRng is te verkrijgen bij de 
voorziier/penningmeester van het CVK via cvk@kleinekerk.nl of via tel. nr. 06-40378205

mailto:cvk@kleinekerk.nl

