
 

Kerkdienst van zondag 11 december om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden  3e advent 
Voorganger:   mw. Judith van der Vis uit Aarlanderveen 
Aanvangslied:  Joh. De Heer 981: Wat zal de wereld mooi zijn op die dag 
SchriGlezing:  Ruth 3 
Organist:   Kees Jan Visser 
Kijk via:    YouTube    
Kindernevendienst: Ja 
Koffie na de kerk:  Ja 
Rock Solid  Ja 

Bloemengroeten: 
De bloemengroeten zijn alNjd 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. H. Mulder-Muller, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 
• Bruidspaar de Boer, van harte gefeliciteerd met uw 50-jarig huwelijksjubileum 

Collecten: 

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

1ste collecte (Diaconie):  Vrolijkheid in asielzoekerscentra   

 
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan ach\en jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug 
en hun bestaan in Nederland is nog jarenlang onzeker. SNchNng De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd 
kunstacNviteiten in bijna derNg asielzoekerscentra. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn instrumenten 
om de veerkracht van de jonge azc-bewoners te versterken en hun talenten tot bloei te laten komen.  
  
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 acNviteiten 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


3e advent 
De kleur is oranje. het is de kleur van beweging, warmte, genezing en levenskracht. Deze zeer posiNeve kleur heeG als enige geen 
negaNeve tegenpool. 
Deze schikking is gemaakt door Martha Mosselman 

Vrijwilligers a@enAe,  
Vorig jaar zijn voor de Kerst kerststollen en tulbanden uitgereikt, omdat de vrijwilligersavond niet doorging. Dit jaar zecen wij 
deze tradiNe 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 heeG 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)  

Koffieochtend 
Dinsdag 13 december 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 

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 





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


