
 

Kerkdienst van zondag 4 december om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden  2e advent / Avondmaal 
Voorganger:   ds Joep van den Berg uit Alphen aan den Rijn 
Aanvangslied:  Lied 215: 1, 2, 3 en 4 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan 
SchriJlezing:  Lucas 1, 39 – 56 
Organist:   Ronald van DelJ 
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. G.A. van Ark, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Dhr. J.C. Jongbloed, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Mevr. A.H. Ouwehand-van den Berg, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Fam. van Duijl, wij wensen jullie een goede Sjd in Duitsland 

Collecten: 

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

1ste collecte (Diaconie):  Libanon/Jordanië/Irak: Creëren van banen voor jongeren    

 
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven 
daar in extreme armoede en proberen een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lasSg om werk te vinden. Daarom 
ondersteunt Kerk in AcSe jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is 
naar personeel, of met het opzefen van een eigen bedrijf. 
  
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 acSviteiten 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


2e advent 
Vorige week zag u de kleur rood. De kleur die de daadkracht, vuur, heilige geest, bewogenheid liefde en verlangen naar recht en 
vrede uitdrukt. Het is ook de kleur van macht en strijd. 
Deze week ziet u de kleur groen. Groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. 
Deze schikking is gemaakt door Martha Mosselman 

Vrijwilligers aDenEe,  
Vorig jaar zijn voor de Kerst kerststollen en tulbanden uitgereikt, omdat de vrijwilligersavond niet doorging. Dit jaar zefen wij 
deze tradiSe voort.  
U kunt op 17 december tussen 10:00 -12:00 uur in De Verdieping een presentje ophalen en gezellig een kop koffiedrinken. 
De uitnodigingen worden dit jaar per mail gestuurd en voor wie geen mail heeJ in de brievenbus bezorgd.  
U bent van harte uitgenodigd!  
Namens de kerkenraad,   
(Agnes Kappe, Peter Boers, Kees Jan Visser, Hanny Segaar, Diana Ouwehand, Petra Bosman, Jaap Meijvogel, Erik Hietkamp en 
Krista Vliegenthart)  

Beste gemeenteleden, 
Na 7,5 jaar in Voorhout te hebben gewoond zullen we binnenkort naar Eelde verhuizen. 
We kijken terug op een fijne Sjd bij de Kleine Kerk, de eerste gemeente waar we samen zijn ingeschreven en onze kinderen zijn 
gedoopt.  
Zondag 4 december gaan we de laatste keer hier naar de kerk. Het lijkt ons leuk om na de dienst bij de koffie nog een praatje te 
maken. 
Hartelijke groet,  
Jerem en Mareike 

Kerstmarkt 11 december 
Op zondag 11 december is er weer een kerstmarkt op het grote plein bij de RK kerk. Ook zal de Kleine Kerk daar staan samen met 
Kaleb en de Bartholomeus parochie. We schenken koffie/thee en brengen de kerstdiensten onder de aandacht. Wil je ons hierbij 
helpen? Leuk als je je aanmeldt. Dat kan via scriba@kleinekerk.nl 

BevesEging ambtsdrager zondag  18 december 2022  
De kerkenraad is verheugd en dankbaar dat Ineke Tibben de taak van ambtsdrager voor de Pastorale Raad op zich wil nemen. 
Ineke heeJ zich de afgelopen 4 jaar ingezet als voorzifer van de Pastorale Raad, een taak die Hanny Segaar vanaf 4 september 
op zich heeJ genomen. 
De kerkenraad heeJ het voornemen om in de dienst van zondag 18 december Ineke Tibben te bevesSgen als ambtsdrager door 
ds. A. Van Houwelingen.    
Eventueel bezwaar tegen deze bevesSging kan met moSvaSe schriJelijk kenbaar worden gemaakt bij de 
scriba scriba@kleinekerk.nl of per post naar het kerkelijk bureau worden gestuurd t.a.v. de scriba t/m maandag 5 december 
2022.  

Diaconale BegroEng 2023 
De begroSng 2023 van de diaconie van de kleinekerk is in de kerkenraadsvergadering van 15 november 2022 besproken en in 
concept vastgesteld. De Diaconie stelt u in de gelegenheid eventuele vragen te stellen en uw mening over de begroSng te geven. 
Daartoe wordt de begroSng voor u ter inzage gelegd. Inzage in de begroSng van de diaconie is te verkrijgen via een email aan 
jaap@kleinekerk.nl (Jaap Meijvogel, penningmeester diaconie). Graag willen wij vragen uw vragen/mening uiterlijk 3 december 
a.s. per email aan de penningmeester van de diaconie (jaap@kleinekerk.nl) kenbaar te maken met een kopie aan de scriba van 
de kleinekerk (scriba@kleinekerk.nl). Hierna is de begroSng vastgesteld en zullen deze in verkorte vorm op onze website worden 
geplaatst 
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Ben je tussen de 4-9 jaar en heb je zin om samen te knutselen, vrienden te maken en te leren wie God is? 
Kom, dan naar de KinderKerk in de Kleine Kerk (Dr. Aletta Jacobslaan 9) van 10-11 uur. 

We beginnen in de kerk om de adventkaars aan te steken en gaan daarna naar de verdieping. Ga jij mee?

zondag
4 december

zaterdag 24 december

Kinderkerk I de Kleine Kerk Voorhout
adventagenda

zondag
11 december

zondag
27 november

MAAK JE EIGEN KROON
EN ZET HEM OP!

Georganiseerd door Kindernevendienst van de Kleine Kerk Voorhout

ENGELEN KNUTSELEN

LEVENSLICHT

DOE MEE,
MET DE  

SPEURTOCHT
VOLG DE

RODE LINTEN!

zondag
18 december

SPELLETJES!
KINDERKERSTFEEST

VAN 19:00-20:00 UUR

SAMEN VIEREN 
WE KERST!
NEEM JE 

VRIENDEN,  
OUDERS, OPA  
EN OMA MEE!

EN ROCK SOLID! 
VOOR ALLE TIENERS VAN 10-14 JAAR

OM 10-11 UUR IN DE VERDIEPING
EN ROCK SOLID! 

VOOR ALLE TIENERS VAN 10-14 JAAR
OM 10-11 UUR IN DE VERDIEPING


