
 

Kerkdienst van zondag 24 december om 19.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden  Kerstnachtdienst met kinderen 
Voorganger:   ds. Pieter van der Ende uit Rijnsburg 
Aanvangslied:  Ga je mee op zoek,  
Organist:   Kees Jan Visser 
Kijk via:    YouTube    
Kindernevendienst: Ja 
Koffie na de kerk:  Ja + Chocolademelk 

Kerkdienst van zondag 24 december om 22.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden  Kerstnachtdienst 
Voorganger:   ds. Ad Alblas uit Oegstgeest 
Aanvangslied:  NLB 477: Komt allen tezamen 
SchriRlezing:  Genesis 1 
Organist:   Roelof Jan Assies 
Kijk via:    YouTube    

Kerkdienst van zondag 25 december om 10.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden  1e Kerstdag 
Voorganger:   ds. Piet Rozeboom uit Rijnsburg 
Aanvangslied:  NLB 477: Komt allen tezamen 
SchriRlezing:  Lucas 2: 1-20 
Organist:   Ronald van DelR 
Kijk via:    YouTube    
Kindernevendienst: Ja 
Koffie na de kerk:  Ja 
Rock Solid  Nee 

Bloemengroeten: 
De bloemengroeten zijn alWjd 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. Vijlbrief-de Kovel, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 

Collecten: 

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

24 december. 1ste collecte (Diaconie):  Voedselbank Teylingen   
Ook in Teylingen zijn er mensen abankelijk van de hulp van de voedselbank en steeds meer gezien de gestegen prijzen en 
maandlasten.  Deze mensen hebben een inkomen ‘onder het minimum’ en houden, na betaling van de maandelijkse vaste 
lasten, niet genoeg geld over voor de dagelijkse boodschappen.  Voedselbank Teylingen helpt sinds 2009 deze inwoners met een 
wekelijks voedselpakket. Daarmee zij geholpen en minder voedsel weggegooid.  

ZONDAGSBRIEF 
(Bijdragen voor de Zondagsbrief aanleveren vóór donderdagavond 20.00 uur via 

zondagsbrief@kleinekerk.nl) 

https://www.youtube.com/channel/UCcgQRj8P9OBc-PIxp9Wf-qA
https://www.youtube.com/channel/UCcgQRj8P9OBc-PIxp9Wf-qA
https://www.youtube.com/channel/UCcgQRj8P9OBc-PIxp9Wf-qA
mailto:roel@kleinekerk.nl
https://give.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknvoorhoutkleinekerk


24 december. 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 acWviteiten en de instandhouding  
van ons kerkgebouw en kerkelijk centrum De Verdieping.  

25 december. 1ste collecte (Diaconie):  Sta op voor kinderen in de knel   
Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige situaWe. Honger, oorlog, geweld, uitbuiWng, achterstelling, de lijst 
met problemen waar deze kinderen mee te maken hebben is lang en maakt somber. Kerk in AcWe komt voor hen op. Juist met 
Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in 
AcWe. In de loop van 2022 maken we bekend welk kinderproject het meest urgent is en ons kerstproject wordt.  

25 december. 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 acWviteiten en de instandhouding  
van ons kerkgebouw en kerkelijk centrum De Verdieping.  

Kerst 
Kerst krijgt de kleur wit. Wit brengt licht, helderheid, zuiverheid, verlossing, vrede en vreugde. het is de enige kleur die in staat is 
elke andere kleur uit te stralen. 
Deze schikking is gemaakt door Reina Assies 

Rock Solid 28 december 
Hallo Tieners,

Zin om in de KerstvakanWe je Rock Solid vrienden nog een keer te ontmoeten?! 
Op woensdag 28 december organiseren wij een leuke avond. Voor eten en drinken wordt uiteraard gezorgd! 
Wil je een vriend(in) meenemen? Dat kan! Laat s.v.p. wel even weten of je komt via esther@kleinekerk.nl, via Whatsapp op 
0650827511 of via de Kerkapp. Daar is deze uitnodiging ook te vinden. 
(Heb je je al opgegeven, dan hoeR dat niet nog een keer). 
De avond is van 17.00-20.00 uur in de Barzaal van De Verdieping. Toegang is graWs.  
Gezellig als je komt! Tot dan?!? Dan sluiten we met elkaar op feestelijke wijze het jaar 2022 af en toasten we op een gaaf 2023 
Rock Solid jaar! 

Groetjes van de Rock Solid leiding 
Geert, Gert-Jan, Bert, Noreen, Mirjam en Esther  

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 zepen ons in om Gods liefde en genade te laten 
doorklinken in onze acWviteiten, 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 heeR gemaakt. Uitnodigende acWviteiten 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 giR. Een extra giR voor het jeugdwerk in onze gemeente! 
Indien u hieraan wilt bijdragen dan kunt u uw giR overboeken naar: NL85 RABO 0373 7311 83 op naam van CVK van de 
Protestantse Gemeente Voorhout onder vermelding van Eindejaarscollecte 2022. 
U kunt uw giR ook eenvoudig geven via de Kleine Kerk app. Dit kan via de hiernaast afgebeelde QR-code. Per opwaardering er 
sprake is van éénmalige transacWe-kosten van € 0,24. Indien u geen saldo opwaardeert, maar rechtstreeks via de app betaalt, 
dan bedragen de transacWekosten ook € 0,24. Wij danken u hartelijk voor uw betrokkenheid en steun! 

mailto:esther@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


