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In en rond de Eredienst
Reserveren voor de kerkdiensten is niet meer verplicht.
U kunt elke dienst bijwonen en daarnaast zijn de diensten via ons eigen YouTube
kanaal te bekijken en beluisteren. Zie daarvoor ook de website van de Kleine Kerk en
de Zondagsbrief.
We willen jonge ouders vragen om wel voor de crèche te reserveren. Zie daarvoor de
website kleinekerk.nl

10 april
10.00 uur:

Palm Pasen
Celebration dienst
Ds. P.J. van der Ende, Rijnsburg
Bestemming 1e collecte:
Geef om Gambia
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Autodienst:
dhr. G. den Haan, tel. 221639

14 april
19.30 uur:

Witte Donderdag
Heilig Avondmaal
Ds. P. Wattel, Oegstgeest

15 april
19.30 uur:

Goede Vrijdag
Ds. H. Mast, Ter Heijde

16 april
21.30 uur:

Stille Zaterdag
Dhr. A. de Raad

17 april
1e Paasdag
10.00 uur:
Mw. Judith van der Vis, Aarlanderveen
Bestemming 1e collecte:
Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Crèche:
0 t/m 4 jaar, reserveren via website
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Autodienst:
dhr. R. Steenbergen, tel. 216525
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24 april

Zondag Quasi Modo Geniti
(als pas geboren kinderen)
10.00 uur:
Dhr. L. Solleveld, ‘s-Gravenzande
Bestemming 1e collecte:
Blessed Generation
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Autodienst:
dhr. W. Meijles, tel. 217224

1 mei

Zondag Misericordia Domini
(van de Goede Herder)
10.00 uur:
Ds. M. Burema, Leidschendam
Bestemming 1e collecte:
Project Diaconie: Children Left Behind
Crèche:
0 t/m 4 jaar, reserveren via website
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Autodienst:
dhr. R. Steenbergen, tel. 216525

8 mei

Zondag Jubilate (Juicht)
10.00 uur:
Dhr. Dirk-Jan Thijs, Den Haag
Bestemming 1e collecte:
Kerk in Actie - Noodhulp
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Autodienst:
dhr. G. den Haan, tel. 221639

15 mei
Zondag Cantate (Zingt)
10.00 uur:
Mw. Bertien Bos
Bestemming 1e collecte:
Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat
Crèche:
0 t/m 4 jaar, reserveren via website
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Autodienst:
dhr. W. Meijles, tel. 217224
22 mei
Zondag Rogate (Bidt)
10.00 uur:
Ds. P. Stam, Katwijk
Bestemming 1e collecte:
De Bakkerij
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Autodienst:
dhr. G. den Haan, tel. 221639
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29 mei
Zondag Exaudi (Hoor)
10.00 uur:
nog niet bekend
Bestemming 1e collecte:
Stichting Exodus
Crèche:
0 t/m 4 jaar, reserveren via website
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Autodienst:
dhr. R. Steenbergen, tel. 216525

Meditatie: Pasen
 ds. Arlette Brabander-Schuytvlot

‘Een tuin bloeit rond het open graf’ Gezang 479
Het was de tuin waar alles begon. De tuin waar God onze voorouders
wegstuurde, de wereld in met al zijn dorens en distels. Soms is het goed om
even weer terug te gaan naar het allereerste begin. Zo lezen we in het
allereerste Bijbelboek hoe Adam en Eva werden teruggeplaatst op de
‘adama’, de kale rode aardbodem, om deze te bewerken en te bewaren. Dat
was de opdracht die zij hadden meegekregen van God. De toegang naar de
tuin van Eden, de lusthof, werd versperd door een engel met een vlammend
zwaard. Na de onfortuinlijke hap van Eva van de verboden vrucht was geen
weg meer terug.
Zo begint de geschiedenis van de mensen op aarde. Kinderen worden
geboren. De ene generatie gaat over in de andere. Het leven is gemarkeerd
door een begin en een einde. Het volk Israël in wording. God reist met de
mensen mee eerst in een tent, later in een tempel. Dit gaat een tijdje goed,
maar uiteindelijk stelt het volk de Heer keer op keer teleur door haar gedrag.
Zo verlaat God uiteindelijk de tempel in Jeruzalem en keert niet meer terug.
Maar God blijft zich verbonden voelen met de nood van de mensen. Zo
besluit Hij dat het tijd wordt voor een radicale ommekeer. Hij stuurt als
laatste redmiddel zijn zoon Jezus die nu voorgoed het koningschap van God
op aarde moet gaan vestigen. Het wordt een hevige strijd tegen de wereldse
machten, de corrupte keizers, koningen en geestelijke leiders. Het is een
strijd tussen goed en kwaad, licht en duisternis, leven en dood. Die strijd
resulteert dan in het verraad, de arrestatie van Jezus en uiteindelijk zijn dood
en de opstanding. Door op te staan uit de doden laat Jezus zien dat hij de
duistere machten heeft overwonnen. Het licht breekt door het duister,
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onstuitbaar. Het resultaat is niets minder dan een nieuwe schepping, waarin
doornen en distels vervangen worden door prachtig bloeiende struiken.
Het goede nieuws van Pasen begint dan ook in een tuin. Het nieuwe hof van
Eden. De volgende morgen na de kruisiging komt Maria aan in de tuin. Zij
ziet dat het graf open is, de steen is weggerold. ‘Ze hebben hem
meegenomen’, is haar eerste gedachte. Ze gaat in paniek langs bij de
leerlingen. Die volgen haar naar de tuin. Zij kijken, maar ze zien het nog
niet. Behalve één leerling die meteen begrijpt wat hier is gebeurd. Maria
blijft achter in de tuin. Ze kijkt nog een keer in het graf. Dan ziet zij twee
engelen zitten bij de plek waar Jezus heeft gelegen. Eén aan het hoofdeinde,
de ander aan het voeteneinde. Ze vragen aan Maria: ‘Waarom huil je?’
Terwijl Maria antwoord geeft aan de engelen, draait zij zich om en ziet daar
iemand staan. Ze ziet nog niet dat het Jezus is, ze denkt dat het de tuinman
is. Ook hij vraagt: ‘Waarom huil je?’ Ze herhaalt haar antwoord ook tegen
hem. Op dat moment roept Jezus haar bij haar naam: ‘Maria’. Opeens beseft
ze zich met wie ze te maken heeft. Het is Jezus zelf die haar roept. Zij heeft
gevonden precies diegene die zij gezocht heeft. Een tuin bloeit rond het open
graf.
Pasen is een tijd van zoeken en vinden, een tijd van loslaten en nieuwe
kansen vastpakken. Zo geldt dat ook voor de gemeente. Ik hoop dat u precies
diegene vindt die u nu zoekt. Het jaar is voorbijgevlogen voor mij als
ambulant predikant. Het was een feest van herinnering om oude banden weer
aan te mogen halen en nieuwe mensen in de gemeente te ontmoeten. Ik heb
met erg veel plezier uw gemeente mogen dienen. Hartelijk dank hiervoor!
Ik wens u allen Gods zegen toe en een vrolijk Paasfeest.

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

www.kleinekerk.nl
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Scriba-nieuws
 Krista Vliegenthart, scriba

Reserveren voor de crèche
Reserveren voor de kerkdienst is niet meer nodig, maar de
reserveringswebsite is nog niet geheel verdwenen. Van de crèche wordt op
het moment heel wisselend gebruik gemaakt. Soms zijn er wel kinderen en
soms niet. We vinden het belangrijk om ook voor de kleinsten onder ons
opvang te blijven regelen, maar als er geen kinderen zijn komt de leiding
van de crèche voor niets naar de crèche. Daarom willen we jonge ouders
vragen om vanaf zondag 20 maart voor de crèche te reserveren. Hiermee
blijft het leuk voor de leiding om de crèche te blijven leiden. Zij komen niet
voor niets of kunnen, als er geen kinderen komen, besluiten om naar de
kerkdienst te gaan. De kinderen tot 4 jaar kunnen via de reserveringslink op
de website kleinekerk.nl worden aangemeld. Na de reservering ontvangt u
een bevestiging via de mail. De crèche is om de week open. U vindt de
zondagen waarop de crèche open is in zowel deze Kerkbrief, de
Zondagsbrief als op de website.

Van de Diaconie


Joke Haasnoot, voorzitter

Hulp voor vluchtelingen
Het oorlogsgeweld in Oekraïne is verschrikkelijk, er vluchten veel
Oekraïense mensen naar Nederland. Ook in Teylingen worden er mensen
onder gebracht. Achter de schermen zijn we al bezig met het onderzoeken
hoe of wat we kunnen doen voor deze mensen. We hebben u hulp daarbij
nodig. Mocht u willen helpen meld u dan aan bij diaconie@kleinekerk, of
bij één van de diakenen.
Mensen, mensen, mensen…
Mensen gevraagd…
Mensen gevraagd om vrede te leren, waar geweld door de eeuwen heen
model heeft gestaan.
Mensen gevraagd die de wegen markeren. Waarop alles wat leven heeft
verder kan gaan.
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Mensen gevraagd om de noodklok te luiden. En om tegen de waanzin de
straat op te gaan.
Mensen gevraagd om de tekens de duiden. Die alleen nog moedwillig zijn
mis te verstaan.
Mensen gevraagd om hun nek uit te steken. Voor een andere tijd en een
nieuwe moraal.
Mensen om ijzer met handen te breken. Ook al lijkt het ondoenlijk en
paradoxaal.
Mensen gevraagd om hun stem te verheffen, Verontrust door een wapen dat
niemand ontziet.
Mensen die helder de waarheid beseffen. Dat wie mikt op een ander zichzelf
ook beschiet.
Mensen gevraagd die in naam van de vrede. Voor behoud van de aarde en
al wat daar leeft,
Wapens het liefst tot een ploeg willen smeden. Voor de oogst die aan allen
weer overvloed geeft.
Mensen gevraagd, er worden mensen gevraagd, Mensen te midden van
mensen gevraagd!
Laten we met elkaar zorgen voor elkaar.
Namens de diakenen, Petra, Jaap, Erik, Diana en Joke

Maatjes gezocht!
Teylingen is sinds heel kort een nieuwe stichting rijk: Stichting Hulp Op
Maat Teylingen. De voorlopige enige loot aan deze stam is de Teylingse
afdeling van de landelijke Vereniging Schuldhulpmaatje. Wat is
Schuldhulpmaatje? In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met
schulden. Uit schaamte zoeken veel mensen (te) laat hulp.
SchuldHulpMaatje zet zich vanuit christelijke naastenliefde in om mensen
met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten
te helpen. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid
staan daarbij centraal. Het uiteindelijke doel is om de toenemende
schuldenproblematiek terug te dringen.
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Als je schulden hebt, helpt het niet altijd als iemand je geld geeft. Wat vaak
echt nodig is, is dat er goede hulp en ondersteuning worden geboden om de
financiële problemen aan te pakken. Het gaat erom dat ervoor wordt gezorgd
dat mensen hun geldzaken en/of financiële administratie weer op orde
krijgen en daarmee verder kunnen met hun leven: weer kunnen genieten van
het leven! Want schulden en financiële problemen zijn een enorme belasting
voor mensen. Deskundige, goed opgeleide en betrouwbare vrijwilligers, de
schuldhulpmaatjes, helpen hierbij. Het schuldhulpmaatje gaat naast de cliënt
staan, begeleidt, coacht en moedigt aan. Hoe helpt een maatje? Het maatje
zet samen met de hulpvrager alle inkomsten, uitgaven, schulden en
betalingsachterstanden op een rij. Daarna wordt samen gewerkt aan een
oplossing. Een maatje laat zien hoe je je uitgaven kunt plannen en een
administratie bijhouden. En als de inkomsten of uitgaven door
omstandigheden veranderen, helpt het maatje om een aangepast budget te
maken. Als je andere ondersteuning nodig hebt, zoals budgetbeheer of
schulphulpverlening, blijft het schuldhulpmaatje je ondersteunen. Je staat er
niet alleen voor!
Jaarlijks krijgen bijna tienduizend mensen persoonlijke hulp van ongeveer
tweeduizend gecertificeerde SchuldHulpMaatjes (vrijwilligers), verspreid
over een derde van de gemeenten in Nederland. Via de websites worden nog
eens tienduizenden mensen geholpen. De aanpak van SchuldHulpMaatje is
een welkome aanvulling op de professionele schuldhulpverlening, vervangt
die echter niet!
SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken
en werkt zowel lokaal als landelijk effectief samen met kerken, overheid,
maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties. Diverse
fondsen maken het werk mogelijk. In onze omgeving zijn nu in alle
gemeenten van de Duin- en Bollenstreek afdelingen van Schuldhulpmaatje
actief. Kijk voor meer informatie op www.schuldhulpmaatje.nl waar
Schuldhulpmaatje actief is.
Schuldhulpmaatje Teylingen is in eerste instantie op zoek naar maatjes.
Heb je na het lezen van dit artikel belangstelling of wil je meer weten, stuur
dan een berichtje naar coordinator@teylingen.schuldhulpmaatje.nl.
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Stichting Waterpas: Nieuw project diaconie van Teylingen
Stichting Waterpas doneert schoon drinkwater aan zo’n 35 scholen in
Mombasa Kenia. Helaas is schoon drinkwater schaars waardoor de kinderen
veel ziek zijn, en de schoolprestaties daaronder lijden. Het water wordt voor
kostprijs gekocht bij social enterprise Dutch Water Limited van 2
idealistische Nederlandse ondernemers.
Dagelijks worden zo’n 15.000 schoolkinderen van schoon drinkwater
voorzien. “Water from heaven, which prevents water-related diseases” zoals
een schooldirectrice mooi verwoordde.
Waterpas bestaat zo’n 15 jaar en de giften worden gedaan door bedrijven,
kerken en particulieren. Ook enkele stichtingen en Wilde Ganzen hebben het
werk van stichting Waterpas gesteund. Waterpas is een ANBI stichting met
verwaarloosbare kosten.
Uitgebreide info vindt u op de website: www.stichtingwaterpas.nl

Vanuit het CvK


Peter Boers, voorzitter

Kerkbalans 2022
Het thema van de Actie Kerkbalans 2022 is ‘Geef vandaag voor de kerk van
morgen’. De actie is in januari jl. gehouden en inmiddels kunnen we wel
terugzien op weer een geslaagde actie. Onderstaand treft u de opbrengst van
de afgelopen jaren aan, alsmede het bedrag welke inmiddels voor 2022 is
toegezegd. Voor dit jaar zitten we met een bedrag aan toezeggingen van €
73.952,50 nog lager dan vorig jaar, maar we hebben van een flink aantal
gemeenteleden nog geen reactie op de actie kerkbalans ontvangen. We zijn
bezig hier actie op te ondernemen. Goed nieuws is dat het voor dit jaar
toegezegde bedrag inmiddels al wel meer is dan het gebudgetteerde bedrag
van € 73.875,00. Tot en met 14 maart jl. hadden wij van de toezeggingen
een bedrag van € 27.534,21 (14-03-2021: € 31.279,26) ontvangen. Voor de
al gedane betalingen hartelijk dank!
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Geef het geloof door aan volgende generaties
En op die dag moet u uw zoon vertellen: Dit gebeurt om wat de HEERE
voor mij gedaan heeft, toen ik uit Egypte vertrok. (Exodus 13:8)
Wat een geweldig vers. Toen God Zijn volk uit Egypte bevrijdde, deed Hij
wat Hij beloofd had te doen. En nu komt God tot het volk en zegt, “Jullie
moeten dit nieuws, het verhaal van wat God voor jullie gedaan heeft, doorgeven aan jullie kinderen. Vertel jullie kinderen, elke keer als jullie het
Pascha vieren, dat God dit voor ons deed.” Als ik dit hoor denk ik aan onze
verantwoordelijkheid als ouders. Wij hebben een plicht van God, Hij heeft
ons rentmeesterschap toevertrouwd met onze kinderen om het woord aan
hen door te geven wat Hij voor ons gedaan heeft, wat Hij door de eeuwen
heen voor Zijn volk gedaan heeft. Wij hebben de verantwoordelijkheid om
dit aan hen door te geven. Maar niet alleen de ouders. Ik denk aan een ieder
van ons in de gemeente. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om
het Evangelie, de woorden en de verhalen van God door te geven. We
moeten vertellen over Zijn trouw in de geschiedenis en over Zijn trouw aan
ons. Het is onze verantwoordelijkheid om dit door te geven aan de volgende
generatie.
Het is niet voor niets dat aan de actie kerkbalans het thema “Geef vandaag
voor de kerk van morgen” is meegegeven. Met de jaarlijkse actie kerkbalans
bent u al gewend te geven aan uw kerk. Dankzij uw bijdrage(n) kunnen wij
ieder jaar opnieuw onze kerkelijke activiteiten bekostigen. Met een bijdrage
in het kader van de actie kerkbalans ondersteunt u vooral de uitgaven in het
lopende jaar. Maar heeft u er ook wel eens aan gedacht om deze goede
gewoonte met een gift in uw testament voort te zetten? Door na te laten aan
uw eigen kerk geeft u uw nalatenschap een bestemming die niet alleen dicht
bij huis ligt, maar vooral dicht bij uw hart. U helpt de kerk ook in de
toekomst als een levendige gemeenschap te functioneren die missionair en
diaconaal aanwezig is in de directe omgeving. Het opmaken van een
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testament past goed bij goed rentmeesterschap. Wat we bezitten hebben we
van God gekregen. Met een testament legt u zorgvuldig vast wat er na uw
overlijden met uw aardse bezittingen moet gebeuren. Een gift in uw
testament kan ook een uiting zijn van dankbaarheid aan God voor alle
zegeningen die u van Hem heeft ontvangen, en aan de kerkelijke gemeenschap waarvan u deel uitmaakt. In een folder welke in ons kerkgebouw hangt
en ook in De Verdieping aanwezig is, wordt hier nader op ingegaan. Voor
vragen, neem dan contact op via cvk@kleinekerk.nl of tel. nr. 06-40378205.

De Paaskaars in onze kerk
Inmiddels zijn we alweer enige tijd in de zgn. 40-dagen tijd aangeland, een
tijd van bezinning, inkeer en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én
bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Het doven van de
paaskaars wordt veelal gezien als teken van het sterven van Christus. Wij
doven dan ook op Goede Vrijdag, na het slot van de lezing over het sterven
van Jezus, de paaskaars. Op dat moment nemen wij ook afscheid van onze
bestaande paaskaars (2021), welke ons door Arend & Ineke Tibben naar
aanleiding van hun 50-jarig huwelijk werd geschonken, waarvoor alsnog
hartelijk dank!
En dan is het met Pasen weer tijd voor een nieuwe paaskaars. Dit jaar is die
geschonken door John & Petra Bosman, dit ter gelegenheid van hun 40-jarig
huwelijk. Petra heeft voor dit jaar een iets grotere paaskaars met daarbij weer
een prachtig reliëf uitgezocht: het Christusmonogram (het chi-roh kruis),
geflankeerd door de letters Alpha en Omega en daaronder een medaillon in
wasreliëf met de Heilige Geest in wit op een vlak van oranje, geel en rood,
afgeleid van het glas-in-lood raam van de apsis van de St. Pieter te Rome,
boven de “Cathedra Petri” ofwel de Heilige Stoel van Petrus, ontworpen
door Gian Lorenzo Bernini en midden 17e eeuw gemaakt. “De stralen van
licht” die op dit raam uitgaan van de Heilige Geest verwijzen naar de gloed
en kracht van de Heilige Geest. Het logo van de PKN is hiervan afgeleid.
John en Petra: dank voor deze prachtige paaskaars en dat hij voor ons het
teken mag zijn van de Levende Heer!
----------------------------------------------------------------------------------------------

Kopje Koffie?
elke tweede dinsdag
van de maand vanaf 10.00 uur
staat in De Verdieping de koffie klaar
----------------------------------------------------------------------------------------------
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Winkels Herenstraat te Voorhout
U heeft het waarschijnlijk al gezien: de opsplitsing van de winkelruimte is
afgerond en de huurders beginnen hun intrek te nemen. Wij hebben de drie
winkelunits verhuurd aan startende ondernemers welke erg enthousiast zijn
over de locatie en hun bedrijf:
Mert Gordijnen met de verkoop van op maat gemaakte gordijnen, vitrage,
jaloezieën, rolgordijnen, lamellen etc.. Men komt zelf bij u thuis inmeten!
ProFit Bodytec met als activiteit een personal gym waarin Bodytec en
boksen centraal staat. Oefeningen van 20 minuten aan een Bodytec apparaat
(elektrische spierstimulatie) staat gelijk aan 3 uur sporten in de sportschool.
Wie wil dat nu niet? En dan Mr. Sushi voor het afhalen en laten bezorgen
van vers gemaakte poke bowls en sushi, dit door een team van ervaren sushi
chefs. Wij wensen al deze ondernemers heel veel succes toe in Voorhout!
Met de extra huuropbrengst van de winkels hebben wij een punt bereikt
waarin de huuropbrengsten van onze panden hoger zijn dan de jaarlijkse
kerkelijke bijdrage. Dankzij het bezit van een aantal panden en de exploitatie
opbrengst hiervan kunnen wij onze predikantsplaats bekostigen, onze
kerkelijke lasten betalen, onze gebouwen onderhouden en ons kerkelijk
centrum De Verdieping open stellen voor ontmoeting. Alleen met de
kerkelijke bijdragen redden we dat helaas niet!

Jaarrekening 2021
Ten tijde van het uitkomen van deze kerkbrief zal de door ons opgestelde
jaarrekening over 2021 naar verwachting gecontroleerd zijn door Marti van
Beek en Kees Visser, waarvoor dank! Voordat deze ter goedkeuring naar de
kerkenraad gaat kunt u deze als gemeentelid bij mij inzien en zo nodig
opmerkingen inbrengen bij de scriba en mij. U heeft hiervoor t/m 30 april
a.s. de tijd. Bijgaand in het kort het overzicht van inkomsten en uitgaven:

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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R-2020/R-2021 is realisatie 2020/2021 en B-2021 is begroting 2021. Er valt
veel over deze cijfers te vertellen, maar het gaat te ver dat hier nu zeer
uitvoerig te doen. Een zeer uitgebreide toelichting op deze cijfers is
opgenomen in de jaarrekening welke u bij het CvK kunt opvragen. Ik geef
hier nu wel een korte toelichting. Het jaar 2021 was in financieel opzicht een
erg goed jaar, hetgeen niet direct uit bovenstaande cijfers blijkt. Opbrengsten
vielen mee terwijl een aantal uitgaven toch ook lager uitvielen waardoor er
aanvankelijk sprake was van een aanzienlijk overschot. Maar, dankzij dit
overschot, konden we in 2021 wel een aantal noodzakelijke voorzieningen
treffen en bijv. de aanschaf van de urnenmuur in één keer afboeken.
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Door m.n. de verhuur van Het Boerhaavehuis stegen de huuropbrengsten
aanzienlijk. De huurinkomsten van ons kerkgebouw ad € 6.580 en De
Verdieping ad € 10.245 lagen echter ook boven de begroting. De kerkelijke
bijdrage (zie hiervoor) lag aanzienlijk hoger dan de begroting van € 75.000,
evenals de collecte opbrengsten (€ 5.410 t.o.v. begroot € 3.750). In de
uitgaven kerkelijke gebouwen is een niet begrote voorziening ad € 25.000
voor onderhoud en installaties van De Verdieping opgenomen (het gebouw
is nu 18 jaar oud!). Onder niet kerkelijke gebouwen vallen de winkels en
sinds 2021 ook Het Boerhaavehuis. Voor deze laatste werd in 2021 al het
verhoogde niveau van dotaties aan de onderhoudsvoorziening (€ 15.000)
opgenomen, terwijl er slechts € 4.200 was begroot. Vanwege het feit dat wij
nog geen vaste predikant hebben vielen de aan de predikantsplaats
verbonden kosten lager uit dan begroot, mede doordat onze ambulant
predikante voor een beperkt aantal uren per week was aangesteld en nog
geen verhuiskostenvergoeding voor een nieuwe predikant behoefde te
worden betaald. De lasten van de begraafplaats vielen aanzienlijk hoger uit
door de aanschaf van een urnenmuur en graven (€ 10.000) en tevens, evenals
in 2020, door een verhoogde voorziening voor toekomstig onderhoud van
€ 10.000. Per saldo dus een jaar geen baten uit de begraafplaats (hetgeen in
2021 ook niet nodig was om de kerkelijke exploitatie te ondersteunen), maar
een last welke in mindering op het vermogen van de begraafplaats werd
gebracht. Via de incidentele baten en lasten werden de opbrengsten van de
streamingactie geboekt, terwijl hierin ook de kosten van de apparatuur werd
genomen. Het zal u ongetwijfeld duizelen met al deze cijfertjes, vraag gerust
het volledige rapport bij mij op, waarin dit meer uitgebreid aan bod komt.
Dank aan allen die het mogelijk hebben gemaakt om onze kerk ook in 2021
draaiende en financieel gezond te houden. Maar niet alleen in financieel
opzicht want heel veel zaken vallen gewoon niet in geld uit te drukken:
tientallen vrijwilligers zijn dagelijks voor hun kerk in de weer. Geweldig hoe
velen hun aandeel daarin pakken, ieder radertje, hoe klein ook, is van belang
om het geheel goed te laten functioneren. Dank voor ieders bijdrage, in
welke zin dan ook!
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Vrienden van de Kleine Kerk van start
 Marti van Beek, secretaris Stichting Vrienden van de Kleine Kerk

Samen in actie voor het behoud van het historisch erfgoed
van de Kleine Kerk
Met een indrukwekkend pianoconcert
van concertpianist Wim Verschuren
heeft dinsdag 22 maart jl. de officiële
kick-off plaatsgevonden van de
Stichting Vrienden van de Kleine
Kerk.
Na de introductie van de stichting door
voorzitter Gaby de Lijster speelde
Wim (tevens muzikaal adviseur van de
stichting) achtereenvolgens ‘Mad
Rush’ van Philip Glass, ‘Nocturne No.
20’ van Chopin en het door
Verschuren zelf gecomponeerde ‘Solitude’. De kick-off werd afgesloten
door initiatiefnemer en penningmeester van de stichting Roelof Assies op
orgel.
Het eerstvolgende en publiek toegankelijke evenement zal zijn op
bevrijdingsdag 5 mei a.s. om 16.00 uur. Marcus Vliegen zal dan met zijn
leerlingen een vioolconcert ten gehore brengen.
Het openingsconcert van afgelopen dinsdag is opgenomen en via het
YouTube kanaal van de Kleine Kerk terug te zien. Een link naar dit concert
en meer over de stichting en haar activiteiten vindt u op
www.vriendenvandekleinekerk.nl. Wordt u ook onze Vriend? U kunt zich
aanmelden als ‘Vriend’ of ‘Boezemvriend’ van de Kleine Kerk via het
contactformulier op onze website of door contact op te nemen met één van
de bestuursleden.
Liever eenmalig een schenking doen? Uw bijdrage is van harte welkom op
IBAN: NL08 RABO 0375 7137 94 t.n.v. Stichting Vrienden van de Kleine
Kerk - Voorhout.
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Bijbelleesrooster
 Nederlands Bijbelgenootschap

zo 10 apr
ma 11 apr
di 12 apr
wo 13 apr
do 14 apr
vr 15 apr
za 16 apr

Jeremia 26:10-24
Jeremia 27:1-11
Jeremia 27:12-22
Jeremia 28:1-17
Johannes 18:1-27
Johannes 18:28–19:30
Johannes 19:31-42

zo 17 apr
ma 18 apr
di 19 apr
wo 20 apr
do 21 apr
vr 22 apr
za 23 apr
zo 24 apr
ma 25 apr
di 26 apr
wo 27 apr
do 28 apr
vr 29 apr
za 30 apr
zo 1 mei
ma 2 mei
di 3 mei
wo 4 mei
do 5 mei
vr 6 mei
za 7 mei
zo 8 mei

Johannes 20:1-18
Johannes 20:19-31
Jeremia 29:1-9
Jeremia 29:10-23
Jeremia 29:24-32
Psalm 114
Jeremia 30:1-11
Jeremia 30:12–31:1
Jeremia 31:2-14
Jeremia 31:15-22
Jeremia 31:23-30
Jeremia 31:31-40
Jeremia 32:1-15
Jeremia 32:16-25
Jeremia 32:26-44
Johannes 21:1-14
Johannes 21:15-25
Psalm 55:1-16
Psalm 55:17-24
Jeremia 33:1-13
Jeremia 33:14-26
Psalm 77

Palmzondag- Het lot van Uria
Het juk ondergaan
Misleidende profeten
Krachtmeting
Witte Donderdag - Ik ben het (niet)
Goede Vrijdag - Vriend van de keizer
Stille Zaterdag - Voorbereiding voor
een bijzondere sabbat
Eerste Paasdag - Wie zoek je?
Eerst zien...
Het duurt nog wel even
Hoop voor Jeruzalem
Weerwoord
De dans van de aarde
Geknakt, niet gebroken
Weer als vroeger
Terugkeer
Nieuwe dingen
Opbouw
Eeuwigdurend verbond
Contract voor de toekomst
Duurzaam?
Niets is onmogelijk
Goede raad
Onbeschreven daden
Dodenherdenking - Opgejaagd
Bevrijdingsdag - Vertrouwen
Een keer in het lot van Juda en Israël
Vervulling van de belofte
Onrust en ontzag
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ma 9 mei
di 10 mei
wo 11 mei
do 12 mei
vr 13 mei
za 14 mei
zo 15 mei
ma 16 mei
di 17 mei
wo 18 mei
do 19 mei
vr 20 mei
za 21 mei
zo 22 mei
ma 23 mei
di 24 mei
wo 25 mei
do 26 mei
vr 27 mei
za 28 mei
zo 29 mei

Jeremia 34:1-7
Jeremia 34:8-22
Jeremia 35:1-11
Jeremia 35:12-19
Jeremia 36:1-13
Jeremia 36:14-26
Jeremia 36:27-32
Psalm 93
Jeremia 37:1-10
Jeremia 37:11-21
Jeremia 38:1-13
Jeremia 38:14-28
Psalm 129
Jeremia 39:1-10
Jeremia 39:11-18
Jeremia 40:1-6
Jeremia 40:7-16
Psalm 57
Jeremia 41:1-10
Jeremia 41:11-18
Jeremia 42:1-12

Een vredig einde
Niet meer vrij
Gehoorzame nomaden
Ongehoorzaam volk
Het geschreven woord
Geen berouw
Dubbel verkondigd
Koning
Geen ontkomen aan
Vals beschuldigd
Halfslachtige koning
Geef je over ...
Blijf het herhalen
De koning vlucht
Jeremia komt thuis
Bescherming uit onverwachte hoek
Waarschuwing
Hemelvaartsdag - Verscholen
Bloedbad
Daders ontkomen
Blijf, en leef

Paraplu in bedrijf
 Piet Overduin, voorzitter bestuur Paraplu

We zijn dankbaar dat alle Corona-beperkingen voorlopig vervallen zijn.
Zonder mondkapje komen klanten binnen, je kunt nu direct weer zien wie
binnen stapt. Met steun van enkele gulle gevers (fonds en AH) en verkoop
vanuit de etalage, is de Paraplu door de gedwongen sluitingsperiode
gekomen. De geplande Levenskunst-bijeenkomsten moesten we helaas
annuleren, alleen de laatste op 20 maart, met Andries Knevel kon doorgaan.
Zoals bekend is het motto van de Paraplu: ‘geen winst, maar een goede
ontmoeting’. Hoe gaat dat dan? Een moeder met haar kind komt binnen en
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zoekt direct tussen de kleding of er voor haar dochter iets passends hangt.
De dochter van 3 kijkt wat rond. Onze vrijwilliger, Marieke, merkt hen
samen op en maakt contact met het kind: ’wat heb je een mooie jas aan’,
zegt ze. Het kind verschuilt zich verlegen achter de rug van haar moeder.
Marieke vraagt aan de moeder of ze kan vinden wat ze zoekt. Ze is voor ’t
eerst in de Paraplu, ze zoekt een donker broekje dat haar past. Marieke zoekt
mee tussen de kleding en vertelt ondertussen dat er zowel nieuwe als
gebruikte kleding hangt in de maat van haar dochter. Het meisje merkt dat
moeder ook met Marieke praat en ze staart ondeugend vanachter haar
moeder Marieke aan. Marieke vraagt of ze even wil spelen…… er staat een
keukentje voor haar klaar, kan ze koffie zetten of een broodje maken….. dat
wil ze wel. Samen met Marieke lopen ze naar het keukentje; moeder kijkt
hen na, ziet dat het vertrouwd is en zoekt rustig verder. Marieke legt uit wat
ze allemaal in het keukentje kan doen. Het kind ontdekt de broodrooster en
maakt een lunch. Marieke loopt weer terug naar moeder en ziet dat ze iets
gevonden heeft. Samen kijken ze naar het broekje: ‘Denk je dat dit haar
past?’ Beiden zijn het erover eens dat het past. Moeder ziet het prijskaartje
en zegt: ‘Dat is niet duur… hoe kan dat eigenlijk?’ Marieke legt uit dat de
Paraplu werkt met vrijwilligers, dat we geen winst hoeven te maken en dat
het ons gaat om een goede ontmoeting. ‘Dat maak ik niet vaak mee; hoe
bedoel je een ontmoeting?’. Marieke nodigt moeder uit aan de tafel, waar
koffie staat en een andere vrijwilliger -Doortje- haar uitnodigend vraagt of
ze koffie wil. Dat wil ze wel, ‘even zitten’, zegt ze. Ze meldt aan haar dochter
dat ze aan tafel zit en even koffiedrinkt. Doortje vraagt of ze al vaker in de
Paraplu is geweest. Nee dit is de eerste keer. Ze wordt nieuwsgierig naar de
achtergrond van de winkel. Doortje vertelt iets over het ontstaan. ‘Doen
jullie dit echt voor niets? Waarom dan?’. Doortje vertelt dat we graag
mensen ontmoeten. Soms ontstaat er dan een dieper gesprek, soms alleen
rustig zitten voor een kop koffie. Niets moet… ze vindt het een mooi
initiatief, ze neemt zich voor om vaker te komen. De kleding is goed te
betalen en rustig een kop koffiedrinken is wel even goed voor haar. Een
maand later komt ze weer, haar dochter rent gelijk naar het keukentje en
moeder vindt opnieuw een passend kledingstuk voor haar. Toevallig zijn
Marieke en Doortje er weer. Ze herinneren zich de eerste ontmoeting. ‘Leuk
dat u er weer bent’, zegt Marieke. Dat beaamt deze moeder, drinkt weer een
kop koffie en ze vertelt dat het eerste bezoek indruk heeft gemaakt op haar.
Vriendinnen heeft ze verteld over de Paraplu. Ze laat weten dat ze vroeger
wel naar de kerk ging, maar dat komt er niet meer van. Ongedwongen
spreken ze verder….. hoe zal de volgende ontmoeting verlopen?
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Boekentips
 redactie

Ego
Een cultuuranalyse van het ik
Bram van de Beek
ISBN 9789043537261
Prijs € 20,00
In 'Ego' onderzoekt theoloog Bram van de Beek het moderne en het bijbelse
denken over het individu. De individuele mens staat in onze tijd namelijk
steeds centraler en dat is geen goed nieuws. In dit boek neemt de auteur ons
mee op een reis door de geschiedenis en plaatst hij het 'ik denk dus ik ben'
van Descartes tegenover het bijbelse 'Ik ben'. De manier waarop wij over
onszelf nadenken is volgens hem cruciaal voor de manier waarop wij
aankijken tegen wetenschap, godsdienst en klimaat. Bram van de Beek
neemt de stelling in dat de ander belangrijker is dan het ik. Daar zal niet
alleen de mensheid, maar ook de natuur wel bij varen.

Samenleren II
Bijbellezen met het gezin van de winter tot Pinksteren
Wijnanda Hogendoorn
ISBN 9789043537100
Prijs € 15,99
In 'Samenleren II' biedt Wijnanda Hogendoorn
handreikingen om bijbelleesmomenten tot waardevolle
gezinsmomenten te maken. Het boek bevat creatieve handvatten om 25
weken lang iedere dag samen met de Bijbel bezig te zijn. Doordeweeks
worden er korte momenten met enkele vragen en opdrachten aangeboden,
voor de zondag is er een uitgebreidere verwerking beschikbaar. 'Samenleren
II' is het tweede deel van een tweeluik en met name bedoeld voor de periode
van het begin van het jaar tot en met Pinksteren, inclusief lijdenstijd en
Pasen.
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Verhuizingen
Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende
gemeenteleden verhuisd binnen de gemeente of vertrokken
naar een andere gemeente.
Vertrokken:
 Mevr. N. de Jong

Bloemendienst
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een groet
van de gemeente naar:
20 februari:
 Dhr. C. van Egmond
 Mevr. J. Bol-Boom
27 februari:
 Mevr. K. van der Wilden-Reijerkerk
 Mevr. A.H. Leijnse-Schmidt
6 maart:
 Dhr. J. Rothert
13 maart:
 Bruidspaar Visser-Starkenburg
20 maart:
 Dhr. M. van Dorp
 Mevr. H. Segaar
27 maart:
 Mevr. C.H. Ammeraal-Diemel
 Bruidspaar Bosman-Stokdijk
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Adressen Protestantse Gemeente Voorhout
Kerkdiensten

Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief
ook te volgen ons YouTube kanaal, zie
https://www.kleinekerk.nl/#lb106941/kerkdiensten-via-youtube

Kerkelijk Bureau

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

Ledenadministratie

Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl

Ambulant predikant

ds. A. Brabander-Schuytvlot, dominee@kleinekerk.nl, tel: 06 - 26526096

Kerkenraad

voorzitter: Agnes Kappe, voorzitter@kleinekerk.nl

Scriba

Krista Vliegenthart, scriba@kleinekerk.nl, tel. 217055

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

contactpersoon: vacant

Kinderkerk

contactpersoon: vacant

Crèche

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

Kerksleutelbeheer

Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686

Prot. Vrouwen Dienst

voorzitter: Martha Mosselman, Pieter Woutersstraat 73, martha@mosselman.nu

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
04
06
08

Inleveren
13-05-2022
26-08-2022
04-11-2022

Verschijnt
25-05-2022
07-09-2022
16-11-2022

Pinksteren

Nr
05
07
09

Inleveren
24-06-2022
30-09-2022
09-12-2022

Verschijnt
06-07-2022
12-10-2022
21-12-2022

Kerst

Dit is de morgen

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
Vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
Al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
Dag van mijn leven. licht voor mijn ogen,
Licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
Dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Hein Stufkens.
Uit: Eén druppel jou. Gebeden Raad van Kerken.

