
 

Kerkdienst van zondag 13 november om 10.00 uur vanuit de Julianakerk in Sassenheim  
Bijzonderheden  Gezamenlijke dienst Diaconieën Teylingen 
Voorganger:   ds. De Reus 
Kijk via:    YouTube  (Dit is de link naar YouTube Julianakerk)  
Kindernevendienst: Ja 
Rock Solid  Ja 

Bloemengroeten: 
De bloemengroeten zijn alFjd 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.M. van ZeNen-van der Does, 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):  Golfstaten: De kracht van bijbelverhalen 

 
In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld 
te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, 
maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in storytelling: een vertelmethode 
waarbij bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het 
leven van de arbeidsmigranten. De Bijbel geeY moed en kracht.  
  
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 acFviteiten 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/UCjor08qjUXOTPAmWHV784lg
mailto:roel@kleinekerk.nl
https://give.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknvoorhoutkleinekerk


Adventskalender 
Bestel graFs de Protestantse Kerk Adventskalender via onderstaande link 
hNps://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender/ 

Zondagsbrief 
Op de website staat de nieuwe ediFe van de Kerkbrief, nummer 8 van 2022. 
hNps://www.kleinekerk.nl/uimg/kleinekerk/b11695_aN-2022-08-kerkbrief.pdf  

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 stemgerechFgd zijn is het 
noodzakelijk om u aan te melden voor deze avond. Dat kan via de link Reserveren ontmoeFngsavond 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 beschrijY, naast de regels van de kerkorde (ordinanFes) 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 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 SFchFng 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  leY behind.  

Met vriendelijke groet 
Petra Bosman 

https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender/
https://www.kleinekerk.nl/uimg/kleinekerk/b11695_att-2022-08-kerkbrief.pdf
https://www.myreservations.nl/reserveren.php?custid=5bafd37e57782435be533dea1e72c262&date=2022-11-17&tijdsblok=19:30%20-%2022:00#loaded
mailto:scriba@kleinekerk.nl

