
 

Kerkdienst van zondag 6 november om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden  Doopdienst van Tijmen Noah Kortekaas 
Voorganger:   dhr. Bram Oudenampsen uit Rijnsburg 
Aanvangslied:  n.n.b. 
SchriClezing:  n.n.b. 
Organist:   Roelof Jan Assies 
Kijk via:    YouTube    
Kindernevendienst: Ja 
Koffie na de kerk:  Ja 
Rock Solid  Nee 

Bloemengroeten: 
De bloemengroeten zijn alKjd 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. K.C.M. Veerman-Marijt, een voorspoedig herstel gewenst
• Dhr. W. Meyles, een voorspoedig herstel gewenst

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 kwalitaKef goed theologisch onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn als theologiedocenten door Kerk in AcKe 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 prakKsche onderwerpen zoals hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, 
mensenrechten, poliKek, 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 acKviteiten 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


Maandelijkse koffieochtend 
Dinsdag 8 november 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 

Vanuit de kerkenraad 
Gemeenteavond 
Op 17 november aanstaande organiseert de kerkenraad een gemeenteavond waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Deze 
avond zal in het teken staan van het beroepen van een nieuwe predikant en zal worden gehouden in de kerk. De avond begint 
om 19.45 uur, en de inloop is vanaf 19.30 uur. Om er zeker van te zijn dat de aanwezige leden stemgerechKgd zijn is het 
noodzakelijk om u aan te melden voor deze avond. Dat kan via de link Reserveren ontmoeKngsavond of telefoonnr. 0640378205 
(Peter Boers – CvK) 
 
Plaatselijke regeling 
De kerkorde biedt fundamentele regels voor het leven en werken van de kerk. Het gaat in de kerkorde om de leefregel van de 
kerk. De Plaatselijke Regeling beschrijC, naast de regels van de kerkorde (ordinanKes) ook de plaatselijke gemeentelijke 
aangelegenheden zoals bepaald door de kerkenraad. Onze eigen Plaatselijke Regeling stamde nog uit 2007 en was toe aan 
vernieuwing. Deze is nu klaar en wordt vastgesteld door de kerkenraad. Uiteraard ligt deze eerst voor u, de gemeenteleden, ter 
inzage en kunt u uw mening hierover kenbaar maken. Dat kan tot woensdag 16 november aanstaande. U kunt een exemplaar 
opvragen via scriba@kleinekerk.nl en via dit mailadres ook uw mening kenbaar maken.

Vanuit de Diaconie: 
• Op 4 november a.s  is er een vrijwilligersavond als het goed is heeC 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 SKchKng 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  leC behind.  

Met vriendelijke groet 
Petra Bosman 

Vrijwilliger gezocht 
Het Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken (CCBB) is op zoek naar een nieuw lid die als vrijwilliger de jaarcijfers, 
begroKngen en solvabiliteitsverklaringen van de gemeenten in Zuid-Holland mede gaat beoordelen. 
Hebt u kennis van financiën en vindt u het interessant om dit mooie werk, samen met collega's en de 
beleidsondersteuner in Zuid-Holland, op te pakken? 
Neem dan contact op met de voorziper van het CCBB Zuid-Holland (Bert de Knikker, 
06-43893344, b.deknikker@protestantsekerk.nl). Natuurlijk kunt u ook bij hem terecht om zich eerst te laten informeren over de 
inhoud van dit werk!

https://www.myreservations.nl/reserveren.php?custid=5bafd37e57782435be533dea1e72c262&date=2022-11-17&tijdsblok=19:30%20-%2022:00#loaded
mailto:scriba@kleinekerk.nl
mailto:b.deknikker@protestantsekerk.nl

