
 

Kerkdienst van zondag 18 december om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden  4e advent / Beves,ging ambtsdrager Ineke Tibben 
Voorganger:   ds. Ad van Houwelingen 
Aanvangslied:  Lied 207: 1, 2 en 3 
SchriGlezing:  Genesis 38: 1-30 
   MaKheüs 1: 1-3 en 19 
Organist:   Kees Jan Visser 
Kijk via:    YouTube    
Kindernevendienst: Ja 
Koffie na de kerk:  Ja 
Rock Solid  Nee 

Bloemengroeten: 
De bloemengroeten zijn alVjd 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. C.M.A. Steenbergen-van Egmond, 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):  Warme Kerstgroet   

Ook dit jaar heeG de Diaconie in de kers`jd de acVe “ Warme Kerstgroet” georganiseerd. Hierbij 
wordt extra aandacht besteed aan mensen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Verdriet, 
verlies, ziekte, tegenslag of eenzaamheid… Daarom is het belangrijk dat we deze mensen laten zien 
dat we aan ze denken en niet vergeten, zeker in deze maand. Er wordt aan deze mensen persoonlijk 
een aKenVe 

2de Collecte (Kerk): Ontdekken wat Kerst betekent (Jong Protestant)   
 

Welke overwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er 
om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de wijzen toen ze de ster 
volgden? Met de Kerst-Challenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisaVe van de 
Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. Maar liefst 
zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de Bijbel.  

4e advent 
De keur is goudgeel. de kleur van de kracht van licht, wijsheid, en bescherming 
Deze schikking is gemaakt door Reina Assies 

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


Vrijwilligers aGen,e,  
Vorig jaar zijn voor de Kerst kerststollen en tulbanden uitgereikt, omdat de vrijwilligersavond niet doorging. Dit jaar zeKen wij 
deze tradiVe 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)  

Kerkbrief 
De kerstediVe van de kerkbrief is uit. Deze is hier te lezen. 

Herdertjesdienst 
Kerstmis met (kleine) kinderen vieren in de kerk? De herdertjesviering op eerste kerstdag om 9.00 uur in de St. 
Bartholomeuskerk is leuk voor alle kinderen vanaf peuterleeGijd. In deze viering wordt het kerstverhaal verteld, gezongen en 
nagespeeld door Voorhoutse basisschoolleerlingen. De kinderen zingen bekende kerstliedjes. En iedereen in de kerk mag 
natuurlijk meezingen. Ook de kinderen en gezinnen uit de Kleine Kerk mogen bij deze dienst aansluiten. 

Eindejaarscollecte 2022 
Eindejaarscollecte 2022 
Onze gemeente is een plek waar mensen geloof en vertrouwen in God met elkaar delen en geïnspireerd worden om daaruit te 
leven. We zeKen ons in om Gods liefde en genade te laten doorklinken in onze acVviteiten, zoals in onze wekelijkse erediensten, 
het diaconaat, het pastoraat en het jeugdwerk. Als gemeente kunnen we ons soms zorgen maken over hoe het zal gaan met de 
kerk. Hoe kunnen we jongeren bereiken met de blijde boodschap van Gods liefde voor alle mensen? Zoeken mensen nog naar 
God en hebben ze kerk en geloof nog nodig? 
We hebben een enthousiaste groep vrijwilligers die voor het lopende jaar met Rock Solid voor de jeugd van 10-14 jaar al een 
mooi programma heeG gemaakt. Uitnodigende acVviteiten die onze jeugd toerusten, verbinden en inspireren. Om hier verder 
vorm aan te geven en dit uit te bouwen vragen we u aan het einde van het jaar om een extra giG. Een extra giG voor het 
jeugdwerk in onze gemeente! 

Indien u hieraan wilt bijdragen dan kunt u uw giG overboeken naar: NL85 RABO 0373 7311 83 op 
naam van CVK van de Protestantse Gemeente Voorhout onder vermelding van Eindejaarscollecte 
2022. 
U kunt uw giG ook eenvoudig geven via de Kleine Kerk app. Dit kan via de hiernaast afgebeelde 
QR-code. Per opwaardering er sprake is van éénmalige transacVe-kosten van € 0,24. Indien u 
geen saldo opwaardeert, maar rechtstreeks via de app betaalt, dan bedragen de transacVekosten 
ook € 0,24. Wij danken u hartelijk voor uw betrokkenheid en steun! 

https://www.kleinekerk.nl/uimg/kleinekerk/b11695_att-2022-09-kerkbrief-kerst.pdf




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


