
 

Kerkdienst van zondag 31 december om 19.00 uur vanuit de Kleine Kerk  
Bijzonderheden  Oudjaar 
Voorganger:   wm. Judith van der Vis uit Aarlanderveen 
Aanvangslied:  OTH 149 Groot is Uw trouw o Hee 
SchriIlezing:  Hebreeën 1:1-2:4 
Organist:   Roelof Jan Assies 
Kijk via:    YouTube    
Kindernevendienst: Nee 
Koffie na de kerk:  Ja 

Kerkdienst van zondag 1 januari om 10.00 uur vanuit de Julianakerk  
Bijzonderheden  Nieuwjaarsdienst in de Julianakerk in Sassenheim 
Voorganger:   dhr. M. De Ridder 
Kijk via:    hTps://www.youtube.com/@protestantsegemeentesassen6242   

Geen dienst in de Kleine Kerk 
Op zondag 1 januari is er geen dienst in de Kleine Kerk. Wij hebben een gezamenlijke dienst met de PG Sassenheim in de 
Julianakerk in Sassenheim. Deze dienst start om 10:00 uur. 

Nieuwjaarsrecep9e 
Op zondag 8 januari zal na de dienst de nieuwjaarsrecep]e worden gehouden in De Verdieping. 

Bloemengroeten: 
De bloemengroeten zijn al]jd 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. A BaTeram-Le Grand, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 

Collecten: 

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

Collecte tekst zondag 01 Januari 2023;  1ste collecte (Diaconie):  Cardea  

 Cardea is een organisa]e in de regio Zuid- Holland, die hulp biedt aan gezinnen met kinderen en jongeren van 0 
tot 23 jaar met ontwikkelings,- gedrags- en gezinsproblemen. Cardea helpt kinderen en jongeren samen met het gezin zowel 
thuis, in de kinderopvang, op school. De hulpvraag van het kind en het gezin is het uitgangspunt voor een op maat gemaakt plan. 
Een plan waarbij de veiligheid van het kind of de jongere al]jd voorop staat.  
  
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 ac]viteiten 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
https://www.youtube.com/@protestantsegemeentesassen6242
mailto:roel@kleinekerk.nl
https://give.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknvoorhoutkleinekerk


  

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 zeTen ons in om Gods liefde en genade te laten 
doorklinken in onze ac]viteiten, 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 heeI gemaakt. Uitnodigende ac]viteiten 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 giI. Een extra giI voor het jeugdwerk in onze gemeente! 
Indien u hieraan wilt bijdragen dan kunt u uw giI overboeken naar: NL85 RABO 0373 7311 83 op naam van CVK van de 
Protestantse Gemeente Voorhout onder vermelding van Eindejaarscollecte 2022. 
U kunt uw giI ook eenvoudig geven via de Kleine Kerk app. Dit kan via de hiernaast afgebeelde QR-code. Betaling kan helaas niet 
vanuit uw “saldo”, maar uw betaling wordt via Ideal geleid, de transac]ekosten bedragen dan éénmalig € 0,24. Wij danken u 
hartelijk voor uw betrokkenheid en steun! 


