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In en rond de Eredienst
12 juli
4e Zondag van de zomer
10.00 uur:
Ds. D. Verboom uit Rijnsburg
e
Bestemming 1 collecte:
Voetprints voor Nepal
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
De kinderen (groep 1 t/m 6) gaan gelijk
om 10.00 uur naar hun eigen ruimte
Autodienst:
dhr. G den Haan, tel. 221639
19 juli
5e Zondag van de zomer (Avondmaal)
10.00 uur:
ds. J.W. v.d. Berg
e
Bestemming 1 collecte:
Vakantieweken Vluchtelingenkinderen
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
De kinderen (groep 1 t/m 6) gaan gelijk
om 10.00 uur naar hun eigen ruimte
Autodienst:
dhr. R. Steenbergen, tel. 216525

26 juli
6e Zondag van de zomer
10.00 uur:
ds. S. Kurtzahn uit Leiderdorp
Bestemming 1e collecte:
Geef om Gambia
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
De kinderen (groep 1 t/m 6) gaan gelijk
om 10.00 uur naar hun eigen ruimte
Autodienst:
dhr. W. Meijles, tel. 217224

2 augustus
7e Zondag van de zomer
10.00 uur:
dhr. B. van Laar uit Nieuw-Vennep
Bestemming 1e collecte:
Diaconale Vakantieweken
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
De kinderen (groep 1 t/m 6) gaan gelijk
om 10.00 uur naar hun eigen ruimte
Autodienst:
dhr. R. Steenbergen, tel. 216525
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9 augustus
8e Zondag van de zomer
10.00 uur:
mevr. ds. A. Bosma uit Sassenheim
Bestemming 1e collecte:
Voedselbank Teylingen
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
De kinderen (groep 1 t/m 6) gaan gelijk
om 10.00 uur naar hun eigen ruimte
Autodienst:
dhr. G den Haan, tel. 221639

16 augustus
9e Zondag van de zomer
10.00 uur:
ds. C. Donner uit Den Haag
Bestemming 1e collecte:
Kerk in Actie: Zomerzendingsweek
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
De kinderen (groep 1 t/m 6) gaan gelijk
om 10.00 uur naar hun eigen ruimte
Autodienst:
dhr. W. Meijles, tel. 217224

23 augustus
10e Zondag van de zomer
10.00 uur:
Ds. T. van Lieshout uit Leiden
Bestemming 1e collecte:
Cardea
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
De kinderen (groep 1 t/m 6) gaan gelijk
om 10.00 uur naar hun eigen ruimte
Autodienst:
dhr. R. Steenbergen, tel. 216525

30 augustus
11e Zondag van de zomer
10.00 uur:
pastor F. v.d. Louw uit Heemskerk
Bestemming 1e collecte:
Cardea
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
De kinderen (groep 1 t/m 6) gaan gelijk
om 10.00 uur naar hun eigen ruimte
Autodienst:
dhr. W. Meijles, tel. 217224
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6 september

12e Zondag van de zomer (bevestiging en
afscheid ambtsdragers
10.00 uur:
ds. J.W. v.d Berg
Bestemming 1e collecte:
Kerk in Actie: Werelddiaconaat
Crèche:
??
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Autodienst:
dhr. G den Haan, tel. 221639

13 september
13e Zondag van de zomer (startzondag)
10.00 uur:
Mw. J. van de Vis uit Aarlanderveen
Bestemming 1e collecte:
Youth for Christ
Crèche:
??
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Autodienst:
dhr. R. Steenbergen, tel. 216525

20 september
14e Zondag van de zomer
10.00 uur:
ds. A. van Houwelingen uit Noordwijk
Bestemming 1e collecte:
Kerk in Actie: Zendingsweek
Crèche:
??
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Autodienst:
dhr. W. Meijles, tel. 217224

Meditatie


Ds. Joep van den Berg

Mat. 28: 16-20 ‘Ik ben bij je’
Natuurlijk zijn deze woorden de geschiedenis door gegaan. Sinds Matteüs
de laatste verzen van zijn evangelie heeft opgeschreven, zijn we bijna
twintig eeuwen verder. Maar op een bepaalde manier zou je ook kunnen
zeggen, dat we nog steeds daar zijn waar het verhaal van toen is gebleven:
de leerlingen, die model staan voor de kerk, samen met de opgestane Here
Jezus. De één staat op het punt naar de hemel, de werkelijkheid van God,
terug te keren, terwijl de anderen instructie krijgen voor hun werk hier op
aarde. Misschien is dat nog wel steeds de situatie waarin wij ons ook
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vandaag nog bevinden, en waarin de kerk, de gemeenschap van leerlingen,
zich altijd bevindt. Kerk in de wereld. Wij staan daar op de berg, met Jezus
en sindsdien met niet meer dan de woorden en het onderricht dat Hij ons
nalaat. En de Geest van de waarheid, de Trooster die wij hebben
ontvangen.
Het slot van het evangelie is voor veel mensen een bekende tekst. We
worden met een opdracht de wereld ingezonden. Vroeger heette dat: het
zendingsbevel. Sommigen werden daar enthousiast van, anderen misschien
eerder verlegen. Eigenlijk al precies zoals toen. Want zoals er staat,
sommigen van zijn leerlingen brachten hem eer, al twijfelden enkelen nog.
Het zendingsbevel. Ga op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen,
enzovoort.
We worden geroepen, zoals de leerlingen naar de berg werden geroepen,
zoals Paulus tot apostel werd geroepen om het evangelie van God te
verkondigen; we worden uitgezonden de wereld in, zoals vanaf dat
moment de leerlingen, de kerk, zoals Paulus die naar ‘alle volken’ werd
gezonden.
Voor sommige mensen is de kerk nog steeds synoniem met van alles
moeten, je aan strenge regels houden, een levenshouding die inperkt,
geboden en verboden en wat al niet meer. Het ligt er natuurlijk een beetje
aan hoe je er mee opgevoed bent. Maar er zijn genoeg mensen die er onder
geleden hebben en soms nog. Dan is alle vreugde en vrolijkheid en de
humor uit het geloof gelopen. Dan is kerk en alles wat daarmee te maken
heeft, altijd verbonden met een sfeer van moeten, van dwang, van klein en
angstig gehouden worden.
Dan kun je dus ook begrijpen, dat sommigen hem aanbidden, maar dat
anderen twijfelen.
En als je dat tot je door laat dringen, de gerechtvaardigde twijfel, de
aarzeling en de onzekerheid die altijd bij een volwassen geloof hoort, dan
kun je vervolgens ook beter begrijpen hoe belangrijk het is wat Jezus als
eerste juist nu zegt: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en de aarde”.
Niet een bevel, geen opdracht, maar een belofte, een bevestiging, een hart
onder de riem.
Wat Hij als eerste zegt, is niet: je moet, of je zult, of weet ik wat. Geen
opgeheven vinger, maar een geopende hand. Wees niet bang, heb goede
moed.
En dan hoor je opeens ook beter en scherper, het laatste woord zoals dat
hier staat opgetekend. Nogmaals, volgens de eigen karakteristieke
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weergave van het Matteüs-evangelie, dat laatste woord: houd dit voor
ogen, ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.
Opnieuw, een woord van belofte, een woord om op te bouwen, een motie
van vertrouwen.
Het eerste en het laatste woord is aan de belofte, de toezegging. En slechts
in dat kader, staan de eventuele opdrachten of aanwijzingen. Dat geldt heel
letterlijk voor dit korte slot van het evangelie, maar het is tegelijk de
vuistregel en de spreekregel van het geloof. Voor alles uit, gaat Gods
belofte, zijn verzekering: wees niet bang, ik ben er bij, ik laat niet los. Dat
gaat voorop. Dat wordt als eerste gezegd. Dat mag als eerste worden
gehoord.
Als die volgorde wordt omgedraaid, gebeuren er zomaar ongelukken.
Dan wordt het geloof geen vreugde meer, maar een last.
Dan word je er niet door opgetild, maar door neergedrukt. En dat kan nooit
de bedoeling zijn.
Op een bepaalde manier staan wij, net als de leerlingen toen, daar op de
berg met Jezus. Dat is de situatie van de kerk, van iedere gelovige. Met
Jezus die terugkeert naar de hemel, worden wij des te meer bepaald bij
onze plaats en taak hier op Gods goede aarde. De kerk is in de wereld en
ieder van ons op zijn of haar eigen stukje van die wijde wereld. Daar komt
het er op aan, daar mogen we het waarmaken.
Tot aan de voltooiing van deze wereld.

Geboren
‘Heel dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter: Iris
Tini Hermine; de jongens zijn bijzonder trots op hun lieve zusje!’
Iris is geboren op 10 juni.
Zo is er in het gezin van Femke, Sjoerd, Marijn en Ewout van der Linden
blijdschap met hun dochter en zusje.
We wensen hen veel zegen met dit nieuwe leven en bidden Iris alle liefde
toe van God en Jezus om haar leven te dragen en te beschermen.

Geslaagd
We feliciteren onze jongeren van harte die zijn geslaagd voor hun
middelbare school en hun diploma hebben gehaald. Terwijl het ook een
vreemde coronatijd was voor hen. Het was het harde werken dubbel en
dwars waard en nu kan er uitgekeken worden om met vervolgopleidingen
verder te gaan.
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Voor degenen die herkansingen hebben of misschien niet zijn geslaagd;
heel vervelend maar niet het einde van de wereld. Vaak leren we meer van
onze missers en ons struikelen dan van onze vaartocht over rimpelloos
water en komen we er sterker uit te voorschijn.

Pastoraat
We wensen al diegenen die met een lange zomer voor de boeg kampen met
ziekte, behandelingen en tegenvallende berichten, de nabijheid van God
toe en de inwoning van de Geest van de Heilige.
En wanneer het ons juist goed gaat zullen we vragen om open ogen en een
zachtmoedig hart om anderen te ondersteunen en te dragen in Gods liefde.
Gelukkig ook weer met meer vrijheid na de Lockdown periode.
Een fijne zomer gewenst.

Groet
Voor de komende maanden wensen we elkaar een goede en mooie
vakantietijd toe met onze familie en vrienden. Dat we de balans kunnen
opmaken van wat we werkelijk belangrijk vinden en dat we tijd vrijmaken
voor God, elkaar en onze naaste. Zodat we gezegend mogen worden in ons
eigen leven en ons leven als gemeente.

Kerkdiensten van 1 juli 2020 –
1 september 2020
 Namens de Kerkenraad, commissie 1,5 meter Kerk
Rob de Bruijn, Peter Boers, Esther Meijvogel en Krista Vliegenthart

Geachte gemeenteleden, beste broeders en zusters,
Het is eindelijk zo ver. De Kleine Kerk gaat vanaf 5 juli weer kerkdiensten
organiseren die u kunt bijwonen. Uit een onlangs onder een aantal
gemeenteleden gehouden enquête blijkt dat veel gemeenteleden graag weer
naar de kerk komen. Dat betekent dat we ons moeten houden aan een
aantal afspraken.

Kerkdiensten
Wij volgen het advies en beleid van de PKN op en dit betekent dat er een
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uitvoeringsplan is gemaakt dat u voor aanvang van de eerste dienst kunt
inzien op de website. Dit plan hangt ook bij de ingang van de kerk.
Wanneer u naar de kerk wilt komen, zijn er een aantal belangrijke regels
die hieronder worden uitgelegd:

Reserveren
U reserveert een week voor de dienst via www.myreservations.nl. U kunt
via deze link opgeven met hoeveel volwassenen en kinderen (4-10 jaar) u
wilt komen. U kunt tot uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur uw reservering via
de link ( de link staat ook op onze website) doorgeven. Na uw reservering
ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres een bevestiging dat uw
reservering is ontvangen. U kunt slechts per week reserveren met hoeveel
personen u komt. Kinderen (4-10 jaar) komen niet in de kerk, maar gaan
gelijk naar de kindernevendienst.
Wanneer u niet kunt reserveren via www.myreservations.nl, kunt u tussen
19:00-21:00 uur tot en met donderdagavond uw reservering telefonisch
doorgeven aan:
Peter Boers 06- 10344561 of Willemiek den Haan 06-34301758
Op vrijdagavond worden de reserveringen gecontroleerd en wordt in kaart
gebracht of het aantal reserveringen passend is in de kerk. Wanneer het
niet lukt om iedereen in de kerk een plek te geven, dan zal in eerste
instantie degene die zich het eerst heeft aangemeld, het eerst worden
geplaatst. Wanneer u geen plek in een eerdere dienst heeft gehad, dan
wordt u in de volgende dienst waar u zich voor aanmeldt als eerste
geplaatst. Uiterlijk zaterdagmiddag ontvangen degenen die een reservering
hebben gedaan, die niet kan worden gehonoreerd een e-mailbericht.
Wanneer u telefonisch hebt gereserveerd, dan wordt u daarover gebeld.
Wij verwachten echter dat wij geen tot weinig mensen hoeven teleur te
stellen.
Het reserveren is niet alleen belangrijk om te bepalen of iedereen in de
kerk past. Het registreren is ook verplicht, omdat bij een eventuele
besmetting met het Coronavirus achterhaald moet kunnen worden wie er in
de dienst waren.

Autodienst
U kunt gebruik maken van de autodienst. U kunt het rooster vinden in de
zondagsbrief.
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Aankomst bij de kerk
Wanneer u bij de kerk aankomt, gebruikt u de gebruikelijke hoofdingang.
Hier wordt gecheckt of u op de reserveringslijst staat en beantwoordt u de
gezondheidsvragen. Bij de ingang van de kerk staat desinfectans waarmee
u uw handen ontsmet. Daarna wordt u door de kosters, zij zijn de
coördinatoren, naar uw plek in de kerk begeleid. De coördinatoren zijn te
herkennen aan een geel of oranje hesje. U houdt 1,5 meter afstand tot de
kosters en volgt hun aanwijzingen op. De kosters houden rekening bij het
toewijzen van de plaatsen met de ringleiding voor wie de ringleiding nodig
heeft. Maar u kunt niet uw eigen plek kiezen. Tussen ieder persoon of
gezin zit minimaal 1,5 meter afstand, zowel naast u als voor en achter u.
U kunt geen gebruik maken van de garderobe. Jassen, tassen en paraplu’s
neemt u mee naar uw zitplaats.
U kunt het toilet gebruiken, maar alleen voor hoge nood. Maakt u zo min
mogelijk gebruik van het toilet.

Tijdens de dienst
Tijdens de dienst mag (nog) niet worden gezongen. Heeft u ideeën om de
dienst aantrekkelijker te maken, dan is uw bijdrage van harte welkom.
Volg bij niezen en hoesten de bekende regels op: hoesten en niezen in de
elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes.
De collecte vindt plaats bij de uitgang.

Na de dienst
Na de dienst volgt u de aanwijzingen van de kosters op om de kerk te
verlaten en houdt u bij het verlaten van de kerk 1,5 meter afstand tot
elkaar. U kunt de dominee nog geen hand geven. Het na afloop van de
dienst gezamenlijk koffiedrinken blijft voorlopig nog achterwege.

Kindernevendienst
De kindernevendienst wordt aangeboden voor kinderen van 4-10 jaar. Zij
zullen vooral buiten activiteiten gaan doen. Kinderen die komen voor de
KND, verzamelen tussen 9.45-10.00 uur beneden bij De Verdieping. De
leiding van de KND zal de kinderen meenemen voor een buitenactiviteit.
Direct na afloop van de kerkdienst kunt u uw kind(eren) weer ophalen
beneden bij de Verdieping. Wij proberen tot en met 1 september zoveel
mogelijk buitenactiviteiten te organiseren. Alleen bij slecht weer, zullen
wij een binnen activiteit doen in De Verdieping. In verband met de
buitenactiviteiten is het verstandig om uw kind(eren) geen “zondagse
kleren” aan te (laten) trekken.
8

De crèche wordt gezien de strenge richtlijnen van het RIVM en de
zomervakantie nog niet opgestart tot 1 september.
Wanneer u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met de scriba’s via
scriba@kleinekerk.nl of tel: 0252-217055.
Wij wensen iedereen gezegende diensten toe en een goede gezondheid.

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

www.kleinekerk.nl

Vanuit de diaconie
 Willemiek den Haan

Diaconale financiën
Naast het doen van ontzettend veel goede,
leuke en waardevolle dingen, moet ook de
diaconie financiële verantwoording afleggen. De jaarrekening 2019 is in de
kerkenraadsvergadering van 9 juni jl. besproken en vastgesteld. Inmiddels
is ook de goedkeuring 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 verkocht overzicht van de jaarrekening 2019 met een
korte toelichting aan.
De totale opbrengsten waren in 2019 minimaal hoger ten opzichte van de
opbrengsten in 2018 en ook hoger dan de opgestelde begroting voor 2019.
De opbrengsten levend geld (collecten voor plaatselijk diaconaat, giften,
9

zendingsbus en eigen bijdrage PVD) waren in 2019 conform het resultaat
van 2018, maar hoger dan de opgestelde begroting. Met name de eigen
bijdrage van het PVD-uitje en de in 2019 ontvangen giften vielen hoger uit
dan de begroting. Tevens is de opbrengst van de door te zenden collecten
in 2019 hoger uitgevallen dan begroot.
De totale kosten waren in 2019 ook minimaal hoger dan in 2018 (namelijk
€ 444), en ook weer iets hoger dan we voor 2019 begroot hebben (€ 1.189).
De kosten voor kerkdiensten en kerkelijke activiteiten waren € 305 hoger
dan begroot. Dit is voornamelijk veroorzaakt door een toename van de
kosten voor de bloemstukken in de (bijzondere) kerkdiensten. Deze
toename van de kosten was ook in 2018 al zichtbaar in de jaarrekening.
In 2019 was evenveel geld beschikbaar voor diaconale doeleinden als in
2018 (€ 20.717 in 2019 tegenover € 20.440 in 2018). Het beschikbare
bedrag in 2019 was uiteindelijk iets hoger dan de opgestelde begroting (€
19.978).
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
Hierin worden marges gehanteerd van zo’n 10% naar boven en beneden.
De realisatie in 2019 was als volgt:
57% plaatselijk, regionaal en landelijk
43% wereldwijd
In 2019 heeft de diaconie gekozen om het project Geef om Gambia te
steunen. Voor dit diaconale project is in 2019 via acties, collecten en giften
in totaal € 1.178 opgehaald. Tevens is er door diverse dames een prachtige,
kleurrijke collectie aan mutsjes gebreid die allemaal zeer goed terecht zijn
gekomen.
Al met al heeft 2019 geresulteerd in een klein positief resultaat van € 351.
Uiteraard is het niet ons streven om ‘winst’ te maken, echter zijn
inkomsten en uitgaven vooraf nooit exact in te schatten! De diaconie is
2020 voortvarend begonnen om ook dit jaar weer mooie, diaconale doelen
te kunnen ondersteunen, maar helaas gooide het Corona-virus roet in het
eten. Hopelijk kunnen we in het najaar alsnog een leuke actie houden om
het door ons gekozen project een extra financieel steuntje in de rug te
kunnen geven. Ondanks alle perikelen rondom het virus zijn we ontzettend
blij met alle giften die we, op welke manier dan ook, mogen ontvangen.
Daar zijn we u enorm dankbaar voor!
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Vanuit het CVK
 P.J. Boers, voorzitter

Stand kerkbalans 2020
Onderstaand treft u het overzicht van de ontvangen toezeggingen aan. In de
kolommen “totaal” treft u voor de jaren 2016 t/m 2019 de bedragen voor
het gehele jaar aan. In de kolommen t/m 31-5,
31 5, de toezeggingen en
ontvangsten t/m 31-55 van het betreffende jaar:

Zoals u kunt constateren liepen we eind mei flink achter, zowel qua aantal
personen/gezinnen die hebben toegezegd als het
het toegezegde bedrag. Begin
juni hebben we naar alle degenen die nog geen toezegging hadden gedaan
wederom een brief verzonden met het verzoek, zo mogelijk, alsnog een
toezegging en bijdrage te doen. Uiteindelijk gingen er nog > 120 brieven
de deur uit. Daarop
arop hebben we gelukkig weer een aantal toezeggingen
binnengekregen, waarvoor dank! Het toegezegde bedrag was per 19/6 dan
ook alweer hoger: € 74.727,00 bij 367 deelnemers. Per laatstgenoemde
datum was een bedrag
edrag ontvangen van € 44.507,82.

Verhuur winkelruimte
ruimte
Boerhaavehuis

en

herontwikkelingsplannen

Ik heb u eerder ingelicht over de verhuur van het winkelpand aan de
Herenstraat t.b.v. de exploitatie van een poolcafé. Zowel voor huurder
Dennie Luigies als voor ons is het bijzonder teleurstellend om te ervaren
dat de gemeente Teylingen nu voor de derde keer de afgifte van de
vergunning heeft uitgesteld. Het draait allemaal om een geluidsrapportage
en de al dan niet te treffen maatregelen. Medio juli horen
hor
we naar
verwachting of de spreekwoordelijke kogel alsnog door de kerk is en
kunnen we hopelijk met Dennie verdere afspraken maken.
T.a.v. het Boerhaavehuis kan ik u melden dat wij in de afgelopen maand
met diverse partijen gesprekken hebben gevoerd, waarvan
waarvan er thans één
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uiterst serieus is. Wij hopen ook medio juli van hen te horen dat we de
ruwe schets die we met hen hebben gemaakt verder kunnen gaan
uitwerken. Ik kan u nu nog niet melden hoe/wat. Ik zal u daar, zodra dat
kan en er ook echts iets concreets te melden valt, graag nader over
informeren.

Jaarrekening 2019
Van het recht op inzage vooraf hebben een aantal gemeenteleden gebruik
gemaakt. N.a.v. de inzage zijn geen vragen/opmerkingen binnengekomen.
De jaarrekening werd door de kerkenraad in haar vergadering van 9 juni jl.
goedgekeurd. Onderstaand het overzicht van opbrengsten en uitgaven:
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De verhuurinkomsten van ons kerkelijk centrum De Verdieping en ons
kerk-gebouw verliepen in 2019 voorspoedig, maar dit werd helaas
overschaduwd door de opzegging van het huurcontract van het winkelpand
Herenstraat 55. In verband hiermee daalden de opbrengsten uit onze
bezittingen aanzienlijk. Met de opzegging van het huurcontract was in de
begroting overigens al rekening gehouden. De bijdrage van gemeenteleden,
voornamelijk tot stand gekomen via de actie kerkbalans, daalde in 2019
licht. De kosten van pastoraat vielen in 2019 aanzienlijk lager uit door de
aanstelling per 13-10-2019 van Ds. J. van den Berg voor 67% in Alphen
aan den Rijn. Uiteindelijk kwam het tekort, tegenwoordig binnen de PKN
(NB: alsof het een bedrijf is) “operationeel resultaat” genoemd, uit op €
27.060. Dit was aanzienlijk minder dan begroot, veroorzaakt door de
hogere inkomsten uit verhuur en de besparing op de pastoraatskosten. Met
ingang van 2019 is onder de posten “incidentele baten en lasten” de
exploitatieopbrengst van onze begraafplaats opgenomen. Per saldo
resulteerde vanuit de begraafplaats een overschot van € 16.925, waardoor
het totale tekort werd teruggebracht tot € 10.135. Al met al aanzienlijk
minder dan aanvankelijk begroot.
Onderhoud kerkgebouw
Als laatste nieuws kan ik u melden dat wij opdracht hebben gegeven voor
het uitvoeren van onderhoud aan ons kerkgebouw. Het betreft o.m. herstel
van voegwerk, roestverwijdering en schilderwerk. Hopelijk kan dit voor de
inval van de winter worden uitgevoerd.

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
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Bijbelleesrooster
 Nederlands Bijbelgenootschap

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

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
1 augustus
2 augustus
3 augustus
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
18 augustus

Matteüs 13:24-35
13:24
Matteüs 13:36-46
13:36
Matteüs 13:47-58
13:47
Zacharia 12:1-8
12:1
Zacharia 12:9-13:1
12:9
Zacharia 13:2-6
13:2
Zacharia 13:7-9
13:7
Zacharia 14:1-11
14:1
Zacharia 14:12-21
14:12
Exodus 25:1-9
25:1
Exodus 25:10-22
25:10
Exodus 25:23-30
25:23
Exodus 25:31-40
25:31
Matteüs 14:1-12
14:1
Matteüs 14:13-21
14:13
Psalm 78:1-16
78:1
Psalm 78:17-31
78:17
Psalm 78:32-51
78:32
Psalm 78:52-72
78:52
Matteüs 14:22-36
14:22
Matteüs 15:1-20
15:1
Psalm 29
Exodus 26:1-14
26:1
Exodus 26:15-37
Exodus 27:1-8
27:1
Exodus 27:9-21
27:9
Psalm 45:1-8
45:1
Psalm 45:9-18
45:9
Exodus 28:1-14
28:1
Exodus 28:15-30
28:15
Exodus 28:31-43
28:31

Groei
De oogst komt
Boven het maaiveld
Kracht van God
Wasgelegenheid
Einde van de valse profetie
Loutering
Toekomst voor Jeruzalem
Aan de HEER gewijd
Vrijwillige bijdrage
Verbondskist
Broodtafel
Lichtwerk
Luguber verjaardagsfeest
Levensonderhoud
Doorgeven
Leer uit de geschiedenis
Hardleers
Keuze
Oversteek
Lippendienst
Natuurgeweld
Heilige tent
Precisiewerk
Altaarstuk
Afgeschermde ruimte
Gedicht voor de koning …
… en de prinses
Kledingvoorschrift
Op het hart gedragen
Maatwerk
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woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

19 augustus
20 augustus
21 augustus
22 augustus
23 augustus
24 augustus
25 augustus
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
19 september
20 september

Psalm 17
Exodus 29:1-14
Exodus 29:15-30
Exodus 29:31-37
Exodus 29:38-46
Psalm 138
Matteüs 15:21-39
Matteüs 16:1-12
Matteüs 16:13-28
Matteüs 17:1-8
Matteüs 17:9-13
Matteüs 17:14-23
Exodus 30:1-10
Exodus 30:11-16
Exodus 30:17-21
Exodus 30:22-38
Matteüs 17:24-27
Matteüs 18:1-9
Matteüs 18:10-20
Matteüs 18:21-35
Matteüs 19:1-9
Matteüs 19:10-15
Matteüs 19:16-22
Matteüs 19:23-30
Exodus 31:1-18
Exodus 32:1-14
Exodus 32:15-35
Exodus 33:1-11
Exodus 33:12-23
Exodus 34:1-18
Exodus 34:19-35
Psalm 145
Daniël 1:1-21

Is Davids gebed ook jouw gebed?
Ingewijd
Bloedserieus
Verzoening is niet goedkoop
Gezonde lucht
Recht uit het hart
Hondenbrood en wonderbrood
Raak niet onder invloed
Rotsvast geloof
Top-ervaring
Zwijgtekst
Als je gelooft, kun je bergen verzetten
Heilig reukwerk
Inkomens-onafhankelijke belasting
Wasvoorschrift
Geurig
Belastingformule
Groot en klein
Zoeken en redden
Vergeef van harte, niet uit berekening
Trouw
Kinderlijk eenvoudig?
Wil jij volmaakt zijn?
Durf rijk te worden
Creativiteit
Gaan voor goud ...
Vernietigend
De HEER trekt zich terug
God laat zich zien
Kopie
Verbondsregels
Loflied
Gezond gedrag
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Boekentips
 Redactie

Spreken over God
Beek, Bram van de
ISBN:9789043533577
Prijs:€ 22,50
Dit boek is een verkorte weergave van de
zesdelige serie 'Spreken over God'. Het
denken over Christus als de openbaring
van Gods wezen bepaalt alle thema's van
de theologie. Jezus heeft zijn plaats in de
geschiedenis van Israël en zijn komst is
de vervulling van alle beloften aan dat
volk. God de Vader is allereerst zijn
Vader en de schepping is door Hem
gemaakt en draagt zijn merktekenen.
Spreken over God is bedoeld voor
studenten theologie en voor iedereen die
in theologie geïnteresseerd is.

Nieuwe start
Doe-boek voor tieners over mannen en
vrouwen in de Bijbel
Kromhout, J.
ISBN:9789033800764
Prijs: € 3,95
Heb jij weleens een tweede kans
gekregen? In de Bijbel vind je veel
verhalen over mensen die met God een
nieuwe start maakten. Ontdek er meer
over in dit bijbelstudieboek met leuke
opdrachten en praktische tips.
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Bloemendienst
In de afgelopen periode gingen er vanwege de Corona
crisis kaartgroeten van de gemeente naar:

17 mei:
• Bruidspaar Jansze-Assies
24 mei:
• Mevr. C.J. van der Voort-Rodenburg
• Bruidspaar, Holtrop-Pfaff
31 mei:
• Mevr. G. Biesbroek-van der Gugten
• Fam J. Mosselman
7 juni:
• Mevr. J. Goldschmeding-Middeldorp
• Dhr. H. Smit
14 juni:
• Dhr. R.J. Assies
21 juni:
• Mevr. M. Luca
• Mevr. M.C. Struik-Knoppert
• Dhr. A. Ammeraal
28 juni:
• Mevr M.A. Galjema-Verrips
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Verhuizingen
Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende
gemeenteleden verhuisd binnen onze gemeente of vertrokken
naar een andere gemeente.

Verhuisd binnen Voorhout:
Mevr. K.C.M. Veerman-Marijt
Vertrokken:
Dhr T.W.L van der Plas

De redactie van de Kerkbrief wenst u
een goede zomertijd.
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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: Ineke Tibben, pastoraleraad@kleinekerk.nl, tel. 212462

Diaconale Raad

voorzitter: Joke Haasnoot, Wilgenhorst 12, diaconaleraad@kleinekerk.nl, tel. 230080

C v Kerkrentmeesters

voorzitter: Peter Boers, cvk@kleinekerk.nl

Jeugdraad

Noreen Hartlooper, jeugdraad@kleinekerk.nl, tel. 06 - 41985452

Kinderkerk

contactpersoon: n.t.b.

Crèche

in De Verdieping, contactpersoon: Dorine de Jong, dorinedejong@hotmail.nl

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: Jan Mosselman, Pieter Wouterstraat 73, begraafplaats@kleinekerk.nl,
tel. 06 - 21433209

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
04-09-2020
30-10-2020

Verschijnt
16-09-2020
11-11-2020

Nr
07
09

Inleveren
02-10-2020
04-12-2020

Verschijnt
14-10-2020
16-12-2020

Kerst

Hij die gesproken heeft
Hij die gesproken heeft een woord dat gaat,
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
Een spoor van licht dat als een handschrift staat
Tegen de zwarte hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: “Ik zal jou niet begeven’.
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
Die ons uitangst en doem heeft weggetild
Een ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stiltVrees niet Hij gaat met ons een weg van dagen.
Van U is deze wereld, deze tijd
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken,
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheidUw woord een bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijtdat wij niet in vertwijfeling verzinken.
Liedboek voor de kerken, lied 362. Tekst Huub Oosterhuis.

