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14 juli
4e Zondag van de Zomer
10.00 uur:
ds. J.W. van den Berg
Bestemming 1e collecte:
Diaconale Vakantieweken
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Autodienst:
dhr. R. Steenbergen, tel. 216525
21 juli
5e Zondag van de Zomer
10.00 uur:
ds. J.W. van den Berg
Bestemming 1e collecte:
Stichting Exodus
Crèche:
kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Autodienst:
dhr. G. den Haan, tel. 221639
28 juli
6e Zondag van de Zomer
10.00 uur:
ds. S. Kurtzahn uit Leiderdorp
Bestemming 1e collecte:
Voedselbank Teylingen
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
geen
Autodienst:
dhr. W. Meyles, tel 217224
4 augustus
7e Zondag van de Zomer
10.00 uur:
ds. G. Binnendijk uit Noordwijk
Bestemming 1e collecte:
Hart voor Haïti
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
geen
Autodienst:
dhr. R. Steenbergen, tel. 216525
11 augustus
8e Zondag van de Zomer
10.00 uur:
dhr. P. Kuiper uit Leiden
Bestemming 1e collecte:
Kerk in Actie / Werelddiaconaat
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
geen
Autodienst:
dhr. G. den Haan, tel. 221639
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18 augustus
9e Zondag van de Zomer
10.00 uur:
mevr. C.A. de Peuter uit Noordwijk
Bestemming 1e collecte:
Jaarproject diaconie Geef om Gambia
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
geen
Autodienst:
dhr. W. Meyles, tel 217224
25 augustus
10e Zondag van de Zomer, doopdienst
10.00 uur:
ds. J.W. van den Berg
Bestemming 1e collecte:
Cardea
Crèche:
kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst:
geen
Autodienst:
dhr. G. den Haan, tel. 221639
1 september
11e Zondag van de Zomer
10.00 uur:
ds. J.W. van den Berg
Bestemming 1e collecte:
De Sociale Kruidenier
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
geen
Autodienst:
dhr. R. Steenbergen, tel. 216525
8 september
12e Zondag van de Zomer, startzondag
10.00 uur:
ds. J.W. van den Berg
Bestemming 1e collecte:
Youth for Christ
Crèche:
kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Autodienst:
dhr. G. den Haan, tel. 221639
15 september
13e Zondag van de Zomer
10.00 uur:
ds. J.W. van den Berg
Bestemming 1e collecte:
Kerk in Actie / Zomerzendingsweek
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Autodienst:
dhr. W. Meyles, tel 217224
22 september
1e Zondag van de Herfst
10.00 uur:
ds. R. van Zwieten uit Amsterdam
Bestemming 1e collecte:
Rode Kruis
Crèche:
kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Autodienst:
dhr. R. Steenbergen, tel. 216525
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Meditatie: Lucas 8 Verlaten door iedereen
 ds. Joep van den Berg

Mensen die zich verlaten voelen door anderen, voelen zich vaak ook
gevangen in hun isolement. U kent zelf misschien wel zulke mensen.
Mensen die vereenzamen, die zichzelf verwaarlozen, leven in een soms
zo’n zelfgekozen isolement. Maar wat moet je doen?
Op het kerkhof woont een man. Hij loopt daar naakt rond. Hij slaapt in de
in rotsen uitgehouwen graven. Alle inwoners van het stadje kennen hem,
maar niemand heeft omgang met hem. Ze zijn eerder wat bang van hem.
Zo’n zonderlinge type, die is niet helemaal wijs. Hij moet wel van de
demonen bezeten zijn. Als Jezus in het stadje arriveert, komt hij
tevoorschijn en stapt welbewust op hem toe. Weet hij wie Jezus is en wat
Hij hier komt doen?
Het gaat dus over een man die door demonen wordt bezeten. Wij zeggen
liever, het gaat hier om een mens die psychisch gestoord is. Dat klinkt
zakelijker. Dat kunnen we tegenwoordig heel aardig in kaart brengen met
het DSM-5 handboek. Hierin staat een uitgebreid systeem om elke
psychische afwijking te classificeren. Handig. Daar kun je dan de juiste
medicatie op afstemmen. Tegelijk weet iedereen die er bekend mee is, dat
psychische aandoeningen niet alleen met pillen zijn op te lossen. Een mens
zit ingewikkelder in elkaar. De helft begrijpen we nog niet.
“Jezus vroeg: ‘Wat is je naam eigenlijk?’ ‘Alles’, riep de man. ‘Alles door
elkaar. Weet ik veel.’ Hij sprong op en liet zich helemaal krampachtig stijf
vallen, trappelend met het spuug om zijn mond. Jezus pakte hem bij zijn
arm. Hij zette hem met zijn benen op de grond. Ze gaven hem eten en
drinken. Ze maakten hem schoon. Ze gaven hem van hun eigen kleren. Die
man zag er nu heel anders uit. Hij zag er opgelucht en aardig uit. Hij lachte
tegen ze. ‘Hoe heet je’, vroeg Jezus weer. ‘Ik heet Adam’, zei de man.”
Volgens mij wordt hier het hele verhaal van de genezing in de kern
geraakt.
Jezus ziet in de gestoorde, de mens die hij is. Het is opvallend dat in de
tekst van het verhaal aan het begin en einde sprake is van een man, maar
daar tussenin een paar keer van de mens. Dat is helaas niet terug te vinden
in onze vertaling, daarom zeg ik het er maar even bij. Het gaat niet alleen
om deze ene, wat wonderlijke man, de uitzondering. Nee, het gaat op een
dieper niveau om de mens, de mens in zijn gestoorde verhoudingen. Het
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kan gaan om ieder mens, om mijzelf misschien wel. Dat roept,
tegenstrijdig, ook angst op, als ik besef dat er daarmee ook iets van mij
gevraagd wordt. Om mijzelf te geven. Om mijn eigenheid te ontdekken,
niet in het vasthouden van een zelf gekoesterd isolement, maar tussen de
mensen, als mens van het Koninkrijk en in verbinding met de wereld.

Beroeping ds. Joep van den Berg
Wanneer u deze kerkbrief onder ogen krijgt, heb ik inmiddels het beroep
naar de Maranathakerk in Alphen aan de Rijn aangenomen. Zoals we nu
hebben afgesproken, zal ik op zondag 13 oktober om 15.00 uur verbonden
worden en intrede doen. De aanstelling zal voor tweederde van de werktijd
zijn en ik zal tot 31 december 2020 aan Voorhout verbonden blijven voor
eenderde van de werktijd. Daarna zal ik het breed moderamen van de
classicale vergadering verzoeken om mij volledig los te maken van de
protestante Gemeente in Voorhout. Dit kan op enig moment ook eerder
gebeuren naar mijn keus. Zowel voor Alphen als Voorhout zullen we een
deeltijdwerkplan moeten invullen voor de verdeling van taken en
werkzaamheden.

Geboorte
In het gezin van Arjan en Sandra Weststrate is Valerie Annelize geboren
op 16 mei. Charlotte heeft er een zusje bij. Op de kaart hebben de blijde
ouders laten zetten: ‘Een parel in Gods hand. Meer dan welkom’. We
feliciteren hen van harte en wensen hen Gods zegen toe.

Doopdienst
In de dienst van 25 augustus zullen Lennart Christiaan Martin van Duijl en
Valerie Weststrate de heilige doop ontvangen. We zijn dankbaar en blij dat
de ouders deze keus maken.

Kring Overbosch
Op 18 juli om 19.00 uur zijn we met bewoners samen in de zitkamer om na
een verdiepend eerste half uur koffie met iets lekkers erbij met elkaar te
drinken. We lezen over het gebed in de Joodse traditie van Abraham
Heschel en belangstellenden mogen zeker aansluiten bij deze
bijeenkomsten.
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Vakantie
Van 21 juli tot en met 18 augustus zullen we met vakantie zijn en Iman
Padmos tel.nr. 06 – 37 43 15 10, zal dan mij vervangen.

Groet
Ooit hoorde ik het verhaal dat een predikant in een hittegolf het kerkblad
liet uitkomen met de mededeling: Meditatie: geen meditatie, want vanwege
de aanhoudende warmte reikt de inspiratie van uw dominee niet verder dan
een groot glas cola met een paar ijsklontjes. Het gaf nogal wat consternatie
zowel in de gemeente, als onder de collega’s.
Voor deze komende zomer wens ik u de koele bries van de heilige Geest
toe om ons in te blazen naar wat we nodig hebben van onze Heer Jezus en
onze hemelse Vader.

De Voorzitter
 Rob de Bruijn, voorzitter Kerkenraad

Nog een paar weken en de vakantiedrukte barst weer los. Bestemmingen
zijn wellicht al vorig jaar uitgezocht en nu wordt er reikhalzend uitgekeken
naar de dag van vertrek. Ik neem zonder meer aan dat er al mensen met
vakantie zijn geweest, of misschien zelfs niet gaan. Hoe het ook zij: of u nu
al met vakantie bent geweest, nog weggaat, of gewoon lekker thuisblijft,
het is goed om toch regelmatig je rustmomenten te pakken. Even afstand
nemen van je dagelijkse werk en beslommeringen en óók van je
vrijwilligerswerk in de kerk is helemaal niet verkeerd. Sterker nog: je doet
namelijk, als het goed is, weer veel nieuwe energie op voor de dingen die
onvermijdelijk weer voor je klaarliggen.
Als ik terugkijk naar het achterliggende seizoen, dan is het kerkelijk gezien
toch wel, althans dat ervaar ik zo, een hectisch jaar geweest. Ondanks dat u
misschien als individueel gemeentelid de indruk heeft dat er niet zoveel
gebeurd is, denk ik vanuit de kerkenraad gezien dat er juist wél veel
gebeurd is. Maar we zijn er nog lang niet als ik zie wat er nog op ons
afkomt de komende tijd. Ik probeer aan de hand van een korte impressie
het afgelopen jaar nog even met u door te nemen en wat zaken in
herinnering te roepen.
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Werkplannen alle colleges
Na de zomervakantie vorig jaar zijn we begonnen om onze identiteit en
missie als protestantse gemeente vast te stellen. Gelijktijdig zijn de
colleges (Moderamen, Kerkrentmeesters, Pastoraat, Diaconie en Jeugd)
hun werkplannen gaan maken wat zij in de komende jaren verwachten en
welke doelstellingen er gehaald moeten worden. Die plannen hebben de
colleges op de gemeenteochtend van 6 januari 2019 gepresenteerd. Als
deze kerkbrief verschijnt is de dag ervoor op de gemeenteavond van 9 juli
verslag gedaan van wat er van die doelstellingen terecht is gekomen.

Samenwerking met de kernparochie Sint Bartholomeus
We ervaren in het regelmatig oecumenisch overleg met de pastoraatgroep
en het moderamen dat de samenwerking en de gezamenlijke activiteiten
steeds beter verlopen. Er waren wat logistieke strubbelingen rondom de
kerstkaart, maar uiteindelijk is aan alle bewoners van héél Voorhout een
welgemeende kerstgroet gestuurd namens beide gemeentes. Oók de
gezamenlijke Palmpasendienst van 14 april in de Bartholomeuskerk, die
geheel in het teken stond van de kinderen was een succes.
Vervolgens is er door vrijwilligers van beide kanten een goed
georganiseerde eerste gezamenlijke openluchtdienst geweest. Door de zeer
vele positieve reacties zeer geslaagd te noemen. Dit vraagt om een vervolg
zoals bleek uit ons recent overleg. In dat datzelfde overleg is ook
gesproken over een mogelijk paasvuur op de stille zaterdag volgend jaar.
Ook hier geldt: we kijken naar wat ons bindt en niet wat ons scheidt.

Stichting Paraplu Voorhout
Vanuit Kaleb zijn we benaderd om te kijken in hoeverre onze missionaire
opdrachten met elkaar in overeenstemming zijn. In een aantal openhartige
gesprekken hebben wij elkaar gevonden om samen, maar ook met de
parochiekern Sint Batholomëus op te trekken en ons zichtbaarder te maken
in Voorhout. Dit is niet alleen een wens van de drie christelijke kerken in
Voorhout, maar óók vanuit de burgergemeente kwamen deze signalen onze
richting uit.
Een bijkomend (tijdelijk) voordeel is dat de winkelruimte onder de
Verdieping leeg kwam te staan door het vertrek van het Kruitvat. Daardoor
ontstond het idee om middels een “winkel met missie” in contact te komen
met plaatsgenoten, die op de één of andere manier wel hulp kunnen
gebruiken en/of in een sociaal isolement terecht zijn gekomen. Er is
maandenlang gewerkt en ideeën uitgewisseld door vrijwilligers om te
ontdekken op welke wijze we daaraan tegemoet konden komen. Er werd
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gedacht aan de verkoop van o.a. 2e hands kleding tal van andere producten
en snuisterijen zonder het predicaat van een kringloopwinkel mee te
krijgen. Het middel om met mensen in contact te komen is de verkoop van
producten, maar de winkel heeft ook de functie van een sociaal café waar
je zonder afspraak zo binnen kunt lopen. Op vaste dagen en uren zullen
daar predikanten (later wellicht ook een pastor) aanwezig zijn, om rondom
het thema “de dominee trakteert”, met koffie of thee en iets lekkers mensen
te ontmoeten en een goed gesprek te voeren.
Inmiddels is de Stichting Paraplu Voorhout een feit en op feestelijke wijze
geopend op 25 mei 2019.

Een anders dan andere dienst
Op initiatief van ouderling kerkrentmeester Alex Kniese en in
samenwerking met ds. Joep van den Berg was er op zondag 12 mei opeens
een anders dan andere dienst. De dominee niet in toga, Alex Kniese die het
gebed uitsprak en ouderling kerkrentmeester Peter Boers die met diaken
Petra Bosman beiden als lector op toerbeurt de schriftlezing deden.
Kinderen die niet de kerk uitgingen voor hun eigen kindernevendienst,
maar gewoon voor hun moment en eigen verhaal in de kerk bleven. Verder
werden er veel opwekkingsliederen gezongen. Het was een verfrissende
manier om te ervaren hoe fijn het kan zijn met elkaar een “gemeenschap
der heiligen” te zijn. Dit initiatief vraagt zéker om een vervolg!

Schoolkerkdienst van 23 juni 2019
De jeugdraad en een aantal vrijwilligers zijn continue zoekende om met de
jeugd in contact te komen en te blijven. Er is (en wordt nog) van alles
geprobeerd: zoals De Tienerkerk en Rock Solid. Via onder andere
contacten met de Regenboogschool is de eerste schoolkerkdienst gehouden
om vier ‘s-middag in De Kleine Kerk op 23 juni. Ondanks de warme, zeer
zomerse dag, was het een bijna volle kerk. Het is fantastisch om te
constateren dat mensen zich niet hebben laten verleiden door het mooie
weer, maar toch met hun kids naar de dienst zijn gegaan. We kunnen
hieruit leren dat vertrouwen heel belangrijk is en dat we ons door niets
moeten laten weerhouden.

Zorgen
Dit zijn zomaar wat positieve ervaringen die ik met u wil delen. Daarnaast
zijn er ook best wel zorgen. Op langere termijn ziet het er financieel
bijvoorbeeld niet zo rooskleurig uit. Ondanks een goede actie kerkbalans
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hebben we (nog) geen huurder en dat hakt er qua financiën behoorlijk in.
Verder zijn er een aantal vacatures in de kerkenraad die écht ingevuld
moeten worden. Ook kunnen we nog steeds vrijwilligers gebruiken voor tal
van oude en nieuwe activiteiten. Zo hopen we bij voorbeeld in het nieuwe
seizoen te kunnen starten met een commissie eredienst. Deze commissie
krijgt dan bijvoorbeeld de opdracht mee hoe onze erediensten er qua
inhoud en muzikale omlijsting eruit moeten zien in de nabije toekomst.

Beroep ds. Joep van den Berg
Laten we beginnen onze predikant van harte te feliciteren met dit beroep
van de Maranathakerk in Alphen aan den Rijn. Het is bemoedigend te
horen dat ds. Joep van den Berg er véél zin in heeft om deze nieuwe
uitdaging aan te nemen en de komende jaren zich met hart en ziel in te
zetten voor deze gemeente. Omdat dit beroep een deeltijdbaan betreft voor
ongeveer 2/3 (67%) van zijn tijd, blijft hij voor nog 1/3 (33%, circa 13 uur
per week) verbonden aan onze gemeente tot en met 31 december 2020. Wij
zullen als kerkenraad met hem afspraken maken over de invulling van die
13 uur per week middels een deeltijdwerkplan dat ook weer door het
Classicale Breed Moderamen van de Protestantse Kerk Nederland
goedgekeurd moet worden. Daarna of eigenlijk gelijktijdig zullen we als
kerkenraad en gemeente nadenken over de periode na het vertrek van ds.
Joep van den Berg dat in zicht komt. Er zal wellicht een
beroepingscommissie in het leven geroepen moeten worden, die aan de
hand van een profielschets op zoek gaat naar een geschikte herder voor
onze gemeente. Wij houden u op de hoogte over het vervolg!

Vacatures
Ik heb het hierboven al even kort vermeld dat we diverse vacatures hebben
in de kerkenraad per september 2019. Ouderlingen voor de pastorale raad,
ouderlingen voor de jeugdraad en een diaken. Niet alleen vacatures in de
kerkenraad, maar er zijn ook vacante plaatsen in diverse bestaande en/of
nieuw op te richten commissies of projectmatige activiteiten. Ik hoop u
binnenkort een compleet overzicht te kunnen overhandigen. Intussen kunt
u nadenken of u zich wilt inzetten voor de kerk en voor hoeveel tijd u
beschikbaar bent. Misschien dat er tussen al die aantrekkelijke ambten,
commissies en projecten iets voor u bijzit, waarin u uw talenten (want die
heeft iedereen) kunt ontplooien.
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Mozaïek van Kerkplekken
“Over verbindingen tussen bestaande en nieuwe vormen van kerk-zijn.”
Dat de kerk volop in beweging is bewijst wel een nieuw onderwerp wat al
enige tijd speelt in de Protestantse Kerk Nederland. Ik citeer een gedeelte
uit de definitieve nota (met de hierboven vermelde gelijknamige titel) van
april 2019: “Eind 2017 gaf het moderamen van de Generale Synode
opdracht om vragen en knelpunten rondom nieuwe vormen van kerk-zijn te
doordenken en om o.a. te werken aan concrete oplossingen. Zo wordt
invulling gegeven aan beleidsvoornemens uit ‘Kerk 2015’ etc. etc. Wat
betekent dit eigenlijk? Als ik verder de samenvatting lees, zegt men dat we
in boeiende tijden leven, dat de kerk krimpt, maar tegelijk ook nieuwe
initiatieven ontstaan. Vanuit de Protestante Kerk zijn nu circa 250 nieuwe
vormen van kerk-zijn ontstaan: pioniersplekken, kliederkerken,
leefgemeenschappen, monastieke initiatieven en meer. In de 2e alinea staat
dat nieuwe, missionaire kerkplekken fundamentele vragen oproepen rond
ons kerk-zijn. Wat is eigenlijk een kerk? Zijn ouderlingen en diakenen
vereist? Hoeveel leden zijn er nodig? Als ik zo het rapport doorlees, komen
er bij mij ook vragen op wat dat voor ons als PG Voorhout mogelijk kan
betekenen. Hoe zijn wij nu kerk en hoe willen wij kerk zijn in de nabije
toekomst? Deze vragen zullen in de komende tijd nog wel voorbijkomen in
de kerkenraad of op een gemeenteochtend/avond. Het is de moeite waard
deze nota in zijn geheel te lezen en u kan het online lezen of downloaden
via de onderstaande link. https://www.protestantsekerk.nl/thema/mozaiekvan-kerkplekken.
Ik sluit af en wens een ieder een fijne rustperiode toe. Ik hoop dat wij na de
vakantie genoeg nieuwe energie hebben opgedaan om samen weer te
bouwen aan de gemeente. We zullen met elkaar zorgen dat we voor
iedereen en écht iedereen een aantrekkelijke kerk kunnen zijn. Laten we zo
ook onze missionaire opdracht samen met onze Rooms Katholieke en
Baptisten broeders en zusters in de praktijk brengen. Om te beginnen in
Voorhout. Mijn gebed en vurige wens is dat mensen zullen aanhaken en
niet afhaken.

Van de Scriba
 Esther Meijvogel, scriba

Verslag extra vergadering Kerkenraad van 4 juni
Na opening en welkom door de voorzitter op deze extra KRvergadering met als onderwerpen op de agenda Beroepingswerk ds. J.W.
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van den Berg en Rondje Colleges leest Joep gedeeltes uit Efeziërs 4 en
gaat voor in gebed.

Beroepingswerk ds. van den Berg in Alphen a/d Rijn
(tekst is ingekort vanwege zelfde berichtgeving elders in de Kerkbrief)
Er zal op korte termijn gekeken worden hoe we deeltijdfunctie van Joep in
Voorhout (13) uur gaan invullen. Uiteraard zal “de dominee trakteert” in
de Paraplu daar deel van uitmaken. Met betrekking tot zijn preekbeurten
zal Joep 11 keer op de zondagen voorgaan (1x p/m). Joep is voornemens
met zijn gezin in Voorhout (Teylingen) te blijven wonen. Gaat ook op zoek
naar eigen huis. Tot uiterlijk 31.12.2020 blijft het gezin wonen in het
Boerhaavehuis of zoveel eerder als Joep andere woonruimte heeft
gevonden. Alle aanwezigen (een ruime meerderheid) zijn inclusief één
volmacht unaniem akkoord met het voorstel. Twee ambtsdragers waren
afwezig. Verder hebben we gesproken hoe we de ontstane vacature
(voorlopig nog deeltijd) gaan invullen. Uit de mobiliteitspool kunnen we
een dominee tijdelijk beroepen. De vraag is alleen of wij toestemming
krijgen om voor 100% een predikant aan te trekken. Een jonge predikant is
goedkoper.

Rondje Colleges
Aan de colleges wordt gevraagd na te denken bij welke acties zij het
noodzakelijk vinden dat ds. Joep van den Berg aanwezig is, zodat dit in het
werkplan verwerkt kan worden.
Jeugdraad
Deze heeft als prioriteit familiediensten, schoolkerkdienst, Kerst,
Palmpasen en Pasen. Vacatures worden besproken en er worden namen
genoemd van gemeenteleden die worden benaderd. De organisatie van de
Startzondag wordt opgepakt en de kerkenraad gaat akkoord met een budget
van € 200,00. Vanuit de Regenboogschool is er een verbindingsgroep
ontstaan. In die verbindingsgroep zijn verschillende kerken aanwezig. Er
wordt op 23 juni een schoolkerkdienst gehouden in de Boerhaavetuin,
aanvang 16.00 uur. Kaleb wil een kidsclub starten in de schoolleeftijd
i.s.m. met de PG Voorhout.
Diaconale Raad
Aanwezigheid van de predikant is gewenst bij de kerstviering voor de
oudere gemeenteleden van de PVD, evenals bij de gezamenlijke kerkdienst
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van 10 november in de Julianakerk in Sassenheim. Op 27 september wordt
er eenn spelletjesavond georganiseerd waarbij de opbrengst gaat naar “Geef
voor Gambia”. Na de vakantie beginnen we met het organiseren van de
“Warme Kerstgroet”
Pastorale Raad
Er wordt onderzocht hoe het beste de wijkbezoeken -voor
voor zover men dat
nog wil- ingevuld kunnen worden. De focus ligt in ieder geval óók op de
leeftijdsgroep van de 25-50
25 50 jarigen. Verder zoekt de PR ook aansluiting
met het sociaal café in de Paraplu.
College van Kerkrentmeesters
Er is helaas nog geen nieuwe huurder voor de winkelruimte gevonden.
Verder zijn we van e-mailprovider
mailprovider MoveNext overgestapt naar Office 365
van Microsoft. Dit geldt voor iedereen met een kerkelijk e-mailadres.
mailadres. Voor
diegene die het betreffen,
betreffen hebben zij per e-mail
mail hierover bericht gekregen.
Er zijn twee info avonden op 26 juni en 3 juli. Indien noodzakelijk nog één
extra voor de vakantiegangers. Op deze avonden worden instructies
gegeven en eventueel geholpen met de instellingen.
instellingen Het verzoek om De
Verdieping te gebruiken voor “de nacht van het gebed” op 21 juni gaat de
kerkenraad akkoord.
Sluiting
Joep sluit de avond met gebed.

Vanuit het CvK
 Peter Boers, voorzitter

Jaarrekening 2018
Nadat de verkorte jaarrekening op onze website en de complete
jaarrekening bij mij ter inzage heeft gelegen,
gelegen heeft de kerkenraad op 21
mei jl. de jaarrekening over 2018 goedgekeurd. Onderstaand treft u de
verkorte staat van baten en lasten en een nadere toelichting aan.
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Voor 2018 werd aanvankelijk een tekort van € 4.050,= begroot. Door
hogere inkomsten en een strakke beheersing van de kosten kon het jaar
2018 uiteindelijk eindigen met een overschot van maar liefst € 29.278,=.
De inkomsten levend geld (kerkelijke bijdrage, collecten kerk,
schenkingen, legaten, erfenissen, bijdrage solidariteitskas en kerkbrief)
lieten in het jaar 2018 met € 92.059,= t.o.v. een bedrag van € 96.336,= in
2017 weliswaar een daling zien, maar in 2017 was er wel sprake van een
ontvangen legaat van € 6.305,=. Abstraheren we hiervan dan blijkt dat de
inkomsten levend geld zijn gestegen, vooral door een met € 3.076,= (plus
4%) gestegen kerkelijke bijdrage en een bijzonder goed geslaagde
oudejaarscollecte (een stijging van € 845,= in 2017 naar € 1.385,= in 2018,
ofwel plus 64%). De vrijval van inkomsten vanuit onze begraafplaats van
€ 14.971,= steeg harder dan we eerder hadden begroot.
Aan de kostenkant hadden we een aantal éénmalige uitgaven, zoals die in
2017 onder meer t.b.v. de onderhoud van de kerk en de begraafplaats
waren geboekt (saldo incidentele lasten minus baten was in 2017
€ 24.825,=), niet meer. Daarentegen waren wel een aantal andere uitgaven
begroot waarbij er, toen de opzegging van de huur van de winkelruimte
12

aan de Herenstraat bekend werd, op de uitgaven strak werd bezuinigd. U
moet daarbij onder meer denken aan het niet uitvoeren van begroot intern
onderhoud aan ons kerkelijk centrum De Verdieping (begroot € 10.000,=,
uitgave € 3.230,=), besparing op kerkelijke activiteiten en uitgaven.
Daarnaast viel de quotum-afdracht met bijna € 900,= minder dan in 2017
mee en hebben we naast de energiebelasting over 2017/2018 van ons
kerkgebouw en De Verdieping deze tevens over de voorgaande 5 jaar
teruggevraagd en uit hoofde daarvan ook daadwerkelijk een bedrag van ad
€ 6.387,= ontvangen, geboekt als incidentele bate. Zonder deze laatste
meevaller zou het overschot nog op bijna € 23.000,= zijn uitgekomen,
hetgeen in jaren niet is gebeurd.
Aan de onderhoudsfondsen kerk en pastorie werd t.l.v. de inkomsten
€ 12.677,= toegevoegd. Naast een overschot van € 63,= vanuit de kerkklok
actie werden daarnaast de ontvangen onderhoud subsidies van € 5.876,=
eveneens aan de onderhoudsfondsen toegevoegd. De over de periode 2013
t/m 2018 ontvangen subsidie voor het onderhoud van het baarhuisje is in
2019 ambtshalve op het in de afgelopen jaren ontvangen bedrag van
€ 19.763,= vastgesteld en daarmee definitief. De in het onderhoudsfonds
opgenomen subsidiebedrag voor het kerkgebouw van € 16.575,= wordt pas
in 2020 definitief vastgesteld en heeft tot die tijd nog een voorlopig
karakter. Aan het onderhoudsfonds voor de pastorie werd € 4.390,= t.b.v.
schilder-werk onttrokken. Per saldo stegen de onderhoudsfondsen in 2018
met € 14.226,=.
Voor de bij de bouw van De Verdieping met de diaconie aangegane lening
van € 136.134,= werd in 2018 een nieuwe langjarige rentevergoeding
afgesproken. In 2003 was bij het aangaan van de overeenkomst al een
aflossing in 20 jaar overeengekomen, voor het eerst op 31-12-2018. Om
rente te besparen werd de aflossing in 2018 eerder gedaan, terwijl in 2018
ook al de aflossing voor 2019 werd voldaan. De lening met de diaconie
kwam daardoor per 31-12-2018 uit op € 122.521,=.
Het overschot (inkomsten minus uitgaven) van € 29.278,= is aan het eigen
vermogen toegevoegd, daarmee uitkomend op een bedrag van € 53.832,=.
Dit bedrag dient onder meer als buffer om het voor 2019 voorziene tekort
af te dekken.
Onze dank gaat uit naar Frank Brocken voor de boekhoudkundige
verwerkingen, Florus Jan de Wolf voor de administratie van de inkomsten
kerkbalans e.d. en aan Willem Bakker en Wim Haasnoot die de controle
van de cijfers voor hun rekening hebben genomen.
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Stand kerkbalans 2019
Onderstaand treft u een overzicht aan van de toezeggingen en de
ontvangen bedragen in het kader van de actie kerkbalans. In de kolommen
“totaal” treft u voor de jaren 2015 t/m 2018 de bedragen voor het gehele
jaar aan. In de kolommen t/m 30 juni, de toezeggingen en ontvangen t/m
deze datum:
Overzicht toezeggingen Actie Kerkbalans
totaal
jaar

toegezegd

t/m 30-06

deelnemers

ontvangen

2019

ontvangen

toegezegd

deelnemers

€ 81.078,50

424

€ 48.049,72

2018

€ 76.282,99

434

€ 80.501,08

€ 73.271,99

405

€ 44.693,10

2017

€ 72.600,00

395

€ 77.291,75

€ 72.615,00

350

€ 20.146,36

2016

€ 80.589,66

413

€ 76.442,70

€ 80.389,66

412

€ 46.588,94

2015

€ 80.399,50

454

€ 83.495,69

€ 80.399,50

454

€ 46.681,72

We lopen met een bedrag aan toezeggingen t/m 30 juni jl. van € 81.078,50
duidelijk voor op vorige jaren. Daarnaast is het fijn dat het aantal
deelnemers aan de actie kerkbalans weer groeit en we qua ontvangsten
goed op schema zitten. Dank aan allen die hieraan een bijdrage hebben
geleverd!

Bijdrage van de Diaconie
 Agnes Hartvelt, voorzitter

Onthoud de datum!!!!!
Op vrijdag 27 september zal de diaconie een spelletjesavond verzorgen in
de Verdieping, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de
stichting “Geef om Gambia”. Deze avond zal starten om 19.30 uur en zal
duren tot 21.30 uur. De entree voor deze gezellige avond is 3.00 euro
inclusief een gratis welkomstdrankje. Er zijn die avond consumptiebonnen
te koop voor 0,50 cent per stuk, waarvoor verschillende drankjes
verkrijgbaar zijn. Spelletjes die zeker aanwezig zijn die avond zijn
natuurlijk mens erger je niet, rummikub, triominos, domino, verschillende
kaartspelen en vele andere gezellige spelletjes. We hopen op een grote
opkomst, zodat het een heel gezellige avond zal worden!!
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Bubbelunit
De diaconie heeft in mei de bewoners van de Agnesstaete
Agnesstaete een bubbelunit
geschonken. Dit is een speciale lamp. Bubbelunits zijn visueel
aantrekkelijk door het wisselende gekleurde licht, rustgevend door de
beweging van de bubbels en ontspannend door de warmte en trilling van de
buis. Bubbelunits wisselen automatisch
au
van kleur of zijn in te
t stellen op
een vaste kleur. We hopen dat zij hier veel plezier van zullen hebben.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Kopje
opje Koffie?
elke tweede dinsdag
van de maand vanaf 10.00 uur
staat in De Verdieping de koffie klaar
----------------------------------------------------------------------------------------------

Diaconale financiën
 Willemiek den Haan,, penningmeester

Naast het doen van ontzettend veel goede, leuke en waardevolle dingen,
moet ook de diaconie financiële verantwoording afleggen. De jaarrekening
2018 is in de kerkenraadsvergadering van 21 mei jl. besproken en
vastgesteld. Inmiddels is ook de goedkeuring van
van het Classicale College
voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) van de PKN ontvangen.
Hier zijn we als diaconie natuurlijk hartstikke blij mee en we willen Florus
Jan de Wolf weer hartelijk bedanken voor zijn inzet rondom onze
boekhouding en jaarrekening. Hieronder treft u een verkor
verkort overzicht van
de jaarrekening 2018 met een korte toelichting aan.
De totale opbrengsten zijn in 2018 € 2.565 lager ten opzichte van 2017,
maar wel iets hoger dan begroot voor 2018. De daling ten opzichte van
20177 komt met name doordat er € 3.029 minder dividend op aandelen is
ontvangen. Deze lagere opbrengst is enigszins goedgemaakt doordat de
opbrengsten van de onroerende zaken en de opbrengsten van
v door te
zenden collecten en giften weer wat hoger zijn dan in 2017.
2
De totale
kosten zijn in 2018 € 1.488 lager dan in 2017, maar weer iets hoger dan we
voor 2018 begroot hebben. De lasten voor kerkdiensten en kerkelijke
activiteiten zijn € 275 hoger dan begroot. Dit is grotendeels veroorzaakt
door het toenemende aantal
aantal bloemengroeten in 2018. Vanaf september
15

2018 zijn we gestart met Bloemengroeten 2.0. Hierdoor is de verwachting
dat de kosten in 2019 weer wat lager zullen uitvallen. Ook zijn de kosten
voor beheer, administratie en archief in 2018 hoger dan begroot. Dit komt
o.a. door de kosten van de Kamer van Koophandel om te mogen beleggen
en wat kosten in verband met het afscheid van een aantal vrijwilligers.
Volgens het beleidsplan van het College van Diakenen is het streven om
diaconale uitgaven als volgt te verdelen: 50% plaatselijk, regionaal en
landelijk; 50% wereldwijd. Met marges van zo’n 10% naar boven en
beneden. De realisatie in 2018 was als volgt: 59% plaatselijk, regionaal en
landelijk; 41% wereldwijd. Dit werd met name veroorzaakt doordat in
2018 het landelijke project De Sociale Kruidenier werd gesteund, waardoor
de landelijke diaconale uitgaven relatief hoger waren. In 2019 heeft de
diaconie gekozen om het project Geef om Gambia te steunen. Hierdoor
zullen de wereldwijde uitgaven in 2019 procentueel naar verwachting
hoger zijn. Al met al heeft 2018 geresulteerd in een klein tekort van € 609,
wat geen aanleiding tot zorg is! Ook in 2019 gaat de diaconie verder met
het steunen van mooie, diaconale doelen en het geven van waardevolle
(geestelijke) bijstand.
Zo hebben wij in 2019 een mooie gift van € 45 ontvangen van OBS De
Achtbaan voor het geven van rondleidingen door onze kerk aan 3
verschillende groepen van de basisschool. We zijn onze dominee die deze
rondleidingen heeft verzorgd, en natuurlijk de Achtbaan zeer erkentelijk
voor hun (financiële) bijdrage. Bedankt!
De tabel met het verkorte overzicht vindt u elders in deze Kerkbrief.

Dank!
 Riet, Jantien en Anne van ‘t Hof

Lieve gemeenteleden, Mijn man en onze vader Harm Bernhard van ’t Hof
is overleden op 4 mei j.l. Wij hebben in de afgelopen periode, maar ook
tijdens zijn ziekte en zijn verblijf in het verpleeghuis, veel steun,
belangstelling en liefde ontvangen van veel gemeenteleden. Hartelijk dank
daarvoor.

Wie preekt er zondag?
Naast de Kerkbrief vindt u ook alle info op

www.kleinekerk.nl
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Van de Kindernevendienst


Marijke Drijfhout

Op 14 juli is er alweer voor de laatste keer kindernevendienst. Het
seizoen lijkt omgevlogen. Na de start in september is de leiding van
de kindernevendienst al snel begonnen met de voorbereiding van het
adventsproject. Het onderwerp van dit project was “Geloof met me
mee”. Tijdens de kindernevendienst hebben de kinderen in de
adventsweken in hun eigen
eigen werkboekje gewerkt. Aansluitend heeft
de leiding van de kindernevendienst samen met Rock Solid en de
dominee een traditionele kerstfamiliedienst georganiseerd.
Na een korte pauze, waarin de kindernevendienst natuurlijk gewoon
iedere zondag door ging,
ging is de leiding begonnen met de voorbereiding
van het veertigdagenproject en de palmpasenviering. Het
palmpasenfeest hebben we samen voorbereid en gevierd met onze
buurkerk, de
e Sint Bartholomeuskerk. Het onderwerp van het
veertigdagenproject was “Ik zorg voor jou”. In de kerk zijn de
verhalen van Stef en Julia verteld. Zij wilde een tuin maken voor alle
mensen uit de buurt. Tijdens de kindernevendienst hebben de
kinderen na het beluisteren van het bijbelverhaal iedere zondag een
stukje van de tuin van Julia en Stef als groepswerk gemaakt. Op
eerste paasdag hebben de kinderen tijdens de familiedienst de tuin
in de kerk laten zien en erover verteld.
Wij hebben een mooi seizoen achter ons liggen met dank aan de
leiding. Wij kunnen terug kijken op mooie projecten en hebben met
plezier dit seizoen de kindernevendiensten verzorgd. Er is trouwens
nog ruimte voor nieuwe leiding dus wanneer u belangstelling heeft,
heeft
kunt u het team versterken. Tot en met 25 augustus houdt de
kindernevendienst zomervakantie.
zomervakantie Op 1 september is iedereen weer
welkom bij de kindernevendienst. Ik zeg u allemaal gedag en wens u
alle goeds. In september verhuizen wij, Auke en ik met het nog
thuiswonend deel van ons gezin naar Hillegom. En daarmee nemen wij
afscheid van Voorhout en van de Kleine Kerk.
Kerk. Vaya con dios!
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Geen kindernevendienst in Kerkjaar 2019-2020
Geen kindernevendienst

Oorzaak

25 december 2019

Kerstzondag geen kindernevendienst in de eerste en tweede
dienst. De kindernevendienst verzorgt een onderdeel in de
familiedienst.

29 december 2019

I.v.m. Kerstvakantie

12 april 2020

Paaszondag geen kindernevendienst in de eerste en tweede
dienst. De kindernevendienst verzorgt een onderdeel in de
familiedienst.

3 mei 2020

I.v.m. Meivakantie

28 juli t/m 25 augustus
2020

I.v.m. Zomervakantie

Crèche-zaken


Dorine de Jong

De crèche van de Kleine Kerk is vanwege de zomervakantie gesloten
van 28 juli tot en met 18 augustus. Op zondag 25 augustus zijn de
kleintjes tijdens de kerkdienst weer welkom in onze crèche in de
Verdieping. Vanaf 25 augustus is de crèche, net als afgelopen jaar,
om de week geopend. Houdt u de Kerkbrief of de Zondagsbrief in de
gaten voor de juiste data!.

Elkaar inspireren
Weten wat er speelt in je omgeving

De Kerkbrief houdt je op de hoogte!
Ook te lezen en downloaden op www.kleinekerk.nl

19

Wijziging mail-omgeving
mail
 Steph de Jong

Eind juni is er in het gebruik van de e-mailadressen
sen van de Kleine Kerk
iets veranderd! We zijn overgegaan
overgegaan op het gebruik van Office 365. Voor
ANBI statushouders is het gebruik hiervan gratis. Voor ons dus een
eenvoudige kostenbesparing
besparing. Vanaf 26 juni ontvang je geen mail meer
doorgestuurd van je oude ‘(voorbeeld)@kleinekerk.nl’ naar je privé
mailadres. Ook het gebruik van de Movenext/Roundcube omgeving is niet
meer mogelijk. Bovendien hebben we alle emailadressen van
‘(voorbeeld)@kleinekerk.nl
(voorbeeld)@kleinekerk.nl’ voorzien van nieuwe wachtwoorden.
Om je (nieuwe) mail te lezen zijn er twee mogelijkheden:
mogelijkheden
- inloggen op een web mail adres met gebruikersnaam en wachtwoord
- Een mailclient gebruiken zoals Microsoft Outlook of Windows Mail
- Via iPhone
Phone of Android toestel,
toestel bij
ij voorkeur met de Outlook app.
app
Er zijn al 2 informatie-avonden
informatie
geweest. In augustus komt er nog een
laatste instructie voor de vakantiegangers. Houdt u hiervoor de
Zondagsbrief in de gaten. Voor eventuele vragen kunt u Steph de Jong
benaderen.

Bijbelleesrooster
 Nederlands Bijbelgenootschap

zondag
maandag
dinsdag

7 juli
8 juli
9 juli

Lucas 10:1-16
Lucas 10:17-24
Lucas 10:25-37

woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

10 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli
16 juli

Lucas 10:38-42
Psalm 25
Kolossenzen 1:1-14
Kolossenzen 1:15-23
Kolossenzen 1:24-2:5
Kolossenzen 2:6-15
Kolossenzen 2:16-3:4

woensdag 17 juli
donderdag 18 juli

Kolossenzen 3:5-17
Kolossenzen 3:18-4:6

Herauten
Het belangrijkste effect
Vragen naar de bekende
weg?
De eerste zorg
Geestelijke TomTom
Kolossaal!
Dank aan de Schepper
Blijmoedig lijden
Sterven en leven
Eet en drink, want morgen
leven we
Oud en nieuw
Huisregels
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vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag

19 juli
20 juli
21 juli
22 juli
23 juli
24 juli
25 juli
26 juli
27 juli
28 juli
29 juli
30 juli
31 juli

Kolossenzen 4:7-18
Psalm 79
1 Samuel 1:1-20
1 Samuel 1:21-2:11
1 Samuel 2:12-26
1 Samuel 2:27-36
1 Samuel 3:1-14
1 Samuel 3:15-4:1a
Psalm 108
Lucas 11:1-13
Lucas 11:14-28
Lucas 11:29-36
Lucas 11:37-44

donderdag 1 augustus
vrijdag
2 augustus
zaterdag
3 augustus

Lucas 11:45-54
Lucas 12:1-12
1 Samuel 4:1b-11

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

4 augustus
5 augustus
6 augustus
7 augustus
8 augustus
9 augustus
10 augustus
11 augustus
12 augustus
13 augustus
14 augustus
15 augustus
16 augustus
17 augustus

1 Samuel 4:12-22
1 Samuel 5:1-12
1 Samuel 6:1-12
1 Samuel 6:13-7:1
1 Samuel 7:2-17
Lucas 12:13-21
Lucas 12:22-34
1 Samuel 8:1-9
1 Samuel 8:10-22
1 Samuel 9:1-14
1 Samuel 9:15-10:1
1 Samuel 10:2-16
1 Samuel 10:17-27
Lucas 12:35-48

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

18 augustus
19 augustus
20 augustus
21 augustus
22 augustus

Lucas 12:49-59
1 Samuel 11:1-13
1 Samuel 11:14-12:17
1 Samuel 12:18-25
Lucas 13:1-9

vrijdag
zaterdag
zondag

23 augustus
24 augustus
25 augustus

Lucas 13:10-17
Lucas 13:18-21
Lucas 13:22-30

Hartelijke groeten
Smeekgebed
Gebedsverhoring
Magnificat van Hanna
Misbruikschandaal
Onheilsprofetie
Roeping
Groei
Rust en vertrouwen
Gebedsonderwijs
Met stomheid geslagen?
Meer dan Jona
Wat verdient de
schoonheidsprijs?
Wie beledigt wie?
Wat de Geest je ingeeft
De HEER laat zich (niet)
meenemen
De eer is weg
Wie is de sterkste?
Comeback
Bewaarplaats
Eben-Haëzer
Waar is jouw schat?
Zorgen en zorg
Wie is koning?
Waarschuwing
Op zoek
Gezalfd
Nog geheim
Sauls grootheid
Onverwachts, maar niet
onverwacht
Vrede op aarde?
Koningsnummer
Troonrede
Bemoediging
Eerst de balk in je eigen oog
...
Goeddoen op sabbat
Klein begin
Wie gered worden
21

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag

26 augustus
27 augustus
28 augustus
29 augustus
30 augustus
31 augustus
1 september
2 september
3 september
4 september
5 september
6 september
7 september
8 september
9 september
10 september
11 september
12 september
13 september
14 september
15 september
16 september
17 september
18 september

Lucas 13:31-35
1 Samuel 13:1-15a
1 Samuel 13:15b-22
1 Samuel 13:23-14:15
1 Samuel 14:16-23
1 Samuel 14:24-35
Lucas 14:1-11
Lucas 14:12-24
1 Samuel 14:36-46
1 Samuel 14:47-52
1 Samuel 15:1-9
1 Samuel 15:10-23
1 Samuel 15:24-35
1 Samuel 16:1-13
1 Samuel 16:14-23
1 Samuel 17:1-11
1 Samuel 17:12-30
1 Samuel 17:31-40
1 Samuel 17:41-54
1 Samuel 17:55-18:5
1 Samuel 18:6-16
1 Samuel 18:17-30
Lucas 14:25-35
Lucas 15:1-10

Drie dagen
De wacht aangezegd
Wapenembargo
Heldendaad
Verwarring
De strijd gestaakt
Uitnodigen
Sorry-cultuur
cultuur
Gratie
Strijdbare koning
Gehoorzaamheid gevraagd
Spijt
Berouw
Een nieuwe gezalfde
Rustgevende muziek
Wie durft?
Lastige vragen
Davids wapenrusting
Reuzenkracht
Vriendendienst
Irritant populair
Vorstelijke beloning
Kun jij Jezus volgen?
Hoera, gevonden!
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Boekentips
 redactie

Van migrant tot naaste
Plaatsmaken voor jezelf
René de Reuver; Dorottya Nagy
Boekencentrum, isbn 9789023956402
€ 12,99
Van Migrant tot naaste is een boek van René de Reuver en Dorottya Nagy
waarin mensen waar het om draait een gezicht krijgen. Weinig
onderwerpen zijn zo complex als migratie. Natuurlijk schieten we te hulp
als mensen in nood ons land binnenkomen. Maar er lijken ook grenzen te
zijn aan wat we aankunnen, zeker als onze eigen identiteit bedreigd wordt.
Tijd voor een christelijk perspectief op migratie, dat wegblijft bij het
klassieke links-rechtsdenken. René de Reuver en Dorottya Nagy trappen af
met relevante vragen rond migratie. Wat zegt de Bijbel over migratie?
Welke rol speelt macht? Hoe ben ik geworteld? De antwoorden zijn een
spiegel voor de lezer.
Zes interviews met migranten geven het vraagstuk een gezicht. Daarnaast
bevat dit boek interviews met deskundigen, waaronder Bernhard Reitsma
en Kathleen Ferrier.

Is er een hemel voor autisten?
Persoonlijke verhalen over autisme en het christelijk
geloof
Alianna Dijkstra
Kok, isbn 9789043530101
€ 17,50
In 'Is er een hemel voor autisten?' brengt Alianna Dijkstra autisme en
geloof met elkaar in gesprek. Alianna Dijkstra schuwt in dit boek geen
enkele vraag over mensen met autisme en hun geloof. De schrijfster doet
ook verslag van activiteiten rondom dit thema. Zo organiseert een kerk
prikkelarme kerkdiensten speciaal voor deze doelgroep. Christelijke
professionals komen aan het woord over het werken met cliënten met
autisme. De mensen in dit boek komen uit verschillende
kerkgenootschappen maar delen hun geloof in God en hun band met
autisme.
23

Verhuizingen
Er is voor deze Kerkbrief helaas geen informatie ontvangen
over verhuizingen van onze gemeenteleden.

Bloemendienst
In de afgelopen periode gingen de bloemen met een groet
van de gemeente naar:
19 mei:
• Bruidspaar Ouwehand-Nouwens
2 juni:
• Fam. Weststrate, geboorte van dochter Valerie Annelize
• Bruidspaar Dixon-van de Pol
• Bruidspaar Hietkamp-Valkema
• Mevr. J. Goldschmeding-Middeldorp
• Gaspredikant P. Verhoeff uit Alkmaar
9 juni:
• Bruidspaar Los-van Dijk
• Dhr. H. Smit
16 juni:
• Mevr. K.C. Veerman-Marijt
• Dhr. T. Nelemans
• Dhr. G.J. Streder
23 juni:
• Mevr. M. Luca
• Mevr. H. Vincourt-de Groot
30 juni:
• Mevr. M.A. Galjema-Verrips
• Mevr. K. van der Wilden-Reijerkerk
• Bruidspaar van Hulst-Donker
• Gastpredikant Dhr. F. van der Louw uit Heemskerk
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Adressen Protestantse Gemeente Voorhout
Kerkdiensten

Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief
ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kerkelijk Bureau

Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, kerkelijkbureau@kleinekerk.nl, tel. 232168

Ledenadministratie

Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl

Dominee

Ds. Joep W. van den Berg, Kerkweg 11, dominee@kleinekerk.nl, tel. 234048,
op woensdag verlof

Kerkenraad

voorzitter: Rob de Bruijn, Vivaldipark 122, voorzitter@kleinekerk.nl, tel. 06 – 51275256
en/of 283964

Scriba

Esther Meijvogel, Oranje Nassaulaan 67, scriba@kleinekerk.nl, tel. 227038

Pastorale Raad

voorzitter: Esther Kapinga, pastoraleraad@kleinekerk.nl

Diaconale Raad

voorzitter: Agnes Hartvelt, Pieter Wouterstraat 6, diaconaleraad@kleinekerk.nl, tel. 860358

C v Kerkrentmeesters

voorzitter: Peter Boers, cvk@kleinekerk.nl

Jeugdraad

Marije van den Steenhoven, Kruidenschans 205, marijevds@kleinekerk.nl, tel..06 52088621 en/of 860140

Kinderkerk

contactpersoon: Marijke Drijfhout, Fuchsiastraat 20, marijked@kleinekerk.nl, tel. 222503

Crèche

in De Verdieping, contactpersoon: Dorine de Jong, Julianalaan 80,
dorinedejong@hotmail.nl, tel. 06 - 27272986

Kerksleutelbeheer

Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686

Prot. VrouwenDienst

contactpersoon: Riet van ’t Hof-Kooyman, Bonekruidstraat 22, tel. 232622

Bank

Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59 C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83

Begraafplaats

contactpersoon: Kees Visser, Wilgenhorst 114, k.j.visser@hotmail.com, tel. 06 - 21179002

Beheer "De Verdieping” Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, deverdieping@kleinekerk.nl, tel. 06 – 15687392
Bloemendienst

contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, roelencarla@gmail.com, tel.
216525

Kerkbrief redactie

kerkbrief@kleinekerk.nl (Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, tel. 216525, Florus Jan
de Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 217884)

Kerkbrief drukwerk

Hans Uyldert, Churchilllaan 17, hans@kleinekerk.nl, tel. 217809

Kerkbrief verspreiding

College van Kerkrentmeesters, cvk@kleinekerk.nl

www.kleinekerk.nl

kopij en opmerkingen over de website naar internetredactie@kleinekerk.nl

Geloofsbrief

suggesties naar communicatie@kleinekerk.nl

Zondagsbrief kopij

voor donderdag 20.00 uur o.v.v. onderwerp: ‘Zondagsbrief ‘ naar
zondagsbrief@kleinekerk.nl

Colofon
De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij
wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf kleinekerk.nl.
Kopij svp op de inleverdatum vóór 19 uur aan e-mail: kerkbrief@kleinekerk.nl of in de bus bij een redactielid.
Nr
06
08

Inleveren
06-09-2019
01-11-2019

Verschijnt
18-09-2019
13-11-2019

Nr
07
09

Inleveren
04-10-2019
06-12-2019

Verschijnt
16-10-2019
18-12-2019

Kerst

Zondagmorgen
Het licht begint te wandelen door het huis
en raakt de dingen aan. Wij eten
ons vroege brood gedoopt in zon.
Je hebt het witte kleed gespreid
en grassen in een glas gezet.
Dit is de dag waarop de arbeid rust.
De handpalm is geopend naar het licht.

Ida Gerhard

