
 

Kerkdienst van zondag 20 november om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden  Laatste zondag kerkelijk jaar/herdenking overledenen 
Voorganger:   ds. Suzan ten Heuw uit Vlaardingen 
Aanvangslied:  Lied 213 Morgenglans der eeuwigheid couplet 1 en 2 
SchriFlezing:  Job 19:23-27a 
   Marcus 13:28-37 
Organist:   Kees Jan Visser 
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) 
• Dhr. M.J. van Vuurde, 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):  Leger des Heils  

 
Voor iedereen een eigen plek  
Nederland telt 32.000 daklozen. De opvang zit vol en de doorstroom naar een passende woning duurt veel te lang. Het Leger des 
Heils wil voor iedereen een eigen plek. Want met een eigen plek, slaapt niemand meer op straat.  

2de Collecte (Kerk): Samen gedenken in dorp of stadswijk  

 
De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland bieden aan het einde van het jaar steeds vaker 
gedachtenismomenten aan voor wijk- of dorpsbewoners die te maken hebben gehad met verlies en rouw. Deze vorm van 
pastoraat geeF mensen de gelegenheid om samen sSl te zijn en naar muziek te luisteren, waarbij er uiteraard ook alSjd een 
luisterend oor is. Oog hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn.  

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


Lezing werkgroep kerk en Israel (Anneke van Egmond) 
De werkgroep Kerk en Israel  Katwijk - Leiden nodigt u van harte uit voor een lezing van  
Heleen Pasma op 23 november om 20.00 uur in Rijnsburg. 

'Aan de hand van Mozes, in navolging van Jezus, in het spoor van Israel...' 

Wat  het gesprek tussen Kerk en Israel, tussen Jodendom en Christendom kan  betekenen 
vertelt Heleen Pasma over haar ervaringen als vrijwilliger in kerk en synagoge in Middelburg. 

Plaats: Rijnsburg,  
Kerkelijk centrum  de Voorhof, Vliet N.Z 36, 2231GN  
Opgave bij: hmlodder@zonnet.nl 

mailto:hmlodder@zonnet.nl

