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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

29 mei

Zondag Exaudi (Hoor):
Openluchtdient / Kerkplein
10.30 uur:
Diaken Lamberts / Andries Knevel
Bestemming 1e collecte:
Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne
door baptistengemeente Gdansk, Polen.
Crèche:
0 t/m 4 jaar, reserveren via website
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Autodienst:
dhr. R. Steenbergen, tel. 216525

5 juni
Pinksteren:
10.00 uur:
G.E. van der Hout, Lekkerkerk
Bestemming 1e collecte:
Kerk in Actie - Zending
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Autodienst:
dhr. W. Meijles, tel. 217224
12 juni
Trinitatis:
10.00 uur:
Mw. Bertien Bos, Leiderdorp
Bestemming 1e collecte:
World Vision
Crèche:
0 t/m 4 jaar, reserveren via website
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Autodienst:
dhr. W. Meijles, tel. 217224
19 juni
1e Zondag na Trinitatis:
10.00 uur:
ds. Leneke Marchand, Voorburg
Bestemming 1e collecte:
ZOA
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Autodienst:
dhr. G. den Haan, tel. 221639
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26 juni
2e Zondag na Trinitatis:
10.00 uur:
Mw. J van der Vis, Aarlanderveen
Bestemming 1e collecte:
Kerk in Actie - Binnenlanddiaconaat
Crèche:
0 t/m 4 jaar, reserveren via website
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Autodienst:
dhr. W. Meijles, tel. 217224
3 juli

3e Zondag na Trinitatis:
10.00 uur:
Onbekend
Bestemming 1e collecte:
Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Crèche:
geen
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Autodienst:
dhr. R. Steenbergen, tel. 216525

10 juli
1e Zondag van de Zomer:
10.00 uur:
dhr. Bram Oudenampsen, Leiden
Bestemming 1e collecte:
Open Doors
Crèche:
0 t/m 4 jaar, reserveren via website
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 6
Autodienst:
dhr. R. Steenbergen, tel. 216525

Meditatie: Pinksteren
 Iman Padmos

Ik ben gaan inzien dat het geloof een organisme is dat groeit met de tijd.
Blijft het stabiel, dan sterft het.
Wil het voortleven, dan moet het kunnen veranderen.
(Godfried Bomans)
Het inspirerende bericht over de eerste christenen heeft iets van bronwater
hoog in de bergen, het bruisende begin van een grote rivier. De woorden van
gemeenschap, van samen delen, van eenvoud en verbondenheid, een instaan
voor elkaar, ze ademen nog de gloed van de Geest, zuiver, oorspronkelijk en
onbedorven als het water aan de bron. Maar dat bronwater zoekt zich een
weg naar beneden, tuimelt en spat, schuurt langs weerbarstig gesteente,
snijdt diep in de aarde, baant zich een bedding breed uit in het land, en
onafzienbaar wijd en traag stromend is er weinig herkenbaar van dat
sprankelend begin.
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Zo is het ook met de woorden van Handelingen 2. Ze vertolken de vreugde,
de begeestering van het begin, er waait een geest van openheid, van: alles
kan. Mensen raken geïnspireerd, in vuur en vlam. Ze worden enthousiast, en
dat betekent letterlijk ‘in-God-zijn’. Het slot van Handelingen 2 vertelt over
het leven van de eerste gemeente. Ze vormden een gemeenschap en deelden
ook alles gemeenschappelijk.
Maar als die woorden van gemeenschap en saamhorigheid, van delen wat je
hebt, hun weg zoeken in het gewone leven, als ze ingaan in de harde
weerbarstige grond van het mensenbestaan, dan is het of ze hun vaart
verliezen, dan lijkt de gloed van het visioen af te koelen aan de
werkelijkheid, dan stremt het in vaak onoplosbare problemen.
In de brede rivier van wat ooit uitgegroeid is tot kerk, tot kerkelijk leven, is
het water tot op de dag van vandaag vaak tot stilstand gekomen, is het
vertroebeld
en
vervuild,
door
talloze
binnenkerkelijke
onverkwikkelijkheden, waarbij vaker nadruk ligt op wat mensen van elkaar
scheidt dan op wat hen samenbindt. Voor veel mensen is er eigenlijk
nauwelijks nog iets te bespeuren van het sprankelende visioen van het begin,
van dat vuur van de Geest.
Stilstand is achteruitgang. ‘Wil het geloof voortleven, dan moet het kunnen
veranderen’, schreef Bomans. En er liggen nog allerlei kansen om die
sprankel van hoop en enthousiasme levend te houden. Dat is zeker ook
gebleken tijdens de coronacrisis.
Pinksteren is het feest van hoop. De geest van Jezus wil motiveren en
bevrijden van dat verlammende gevoel dat alles zo zinloos zou zijn. Mensen
raken geïnspireerd. Niet met het doel mensen tot lid van een christelijke kerk
te maken, maar om mensen in dit soms duistere en droevige bestaan op te
beuren, hoop te geven, een goed bericht te brengen in een wereld waar de
slechte berichten aan de lopende band worden doorgegeven. Met Pinksteren
gaat er een frisse wind waaien, die mensen de lange adem kan geven om
Jezus na te volgen in het geven van hulp en troost en het doen van wat
rechtvaardig is en goed.
Voor de kerkelijke gemeenschap betekent dat ook, denk ik, het
gemeenschappelijk maken, het elkaar deelgenoot maken van wat mensen bij
zich dragen aan geloof, aan blijdschap, dat je deelneemt aan elkaars vreugde,
elkaars geloof, en dan ook deelneemt aan elkaars ongeloof, elkaars twijfel,
aan elkaars verdriet. Dat mensen toegang krijgen in elkaars gevoelens van
verlorenheid, van eenzaamheid, dat betekent het ook.
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Als ons hart geraakt wordt door de onvoorwaardelijke liefde, die Jezus zijn
medemensen heeft getoond, dan kunnen we bergen verzetten en over muren
springen. Dan kunnen wij er daadwerkelijk voor elkaar zijn en kleur geven
aan elkaars leven!

De voorzittershamer
 Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad

Beste gemeente,
In de laatste editie van de kerkbrief moest ik als schrijver helaas verstek laten
gaan. Mijn schoonvader was toen net met een zware hersenbloeding
opgenomen in het ziekenhuis en is helaas een paar dagen later op 19 maart
jl. overleden. Langs deze weg wil ik u hartelijk danken voor de lieve kaarten
en berichtjes die wij hiervoor mocht ontvangen. Het heeft ons erg goed
gedaan.
Op 6 april was er sinds lange tijd weer de mogelijkheid om u als gemeente
op grotere schaal te ontmoeten tijdens de ontmoetingsavond in De
Verdieping. Een mooie opkomst van ruim 60 personen, fantastisch!
Voorgaande jaren ook wel bekend als gemeente-avond maar we hadden als
Kerkenraad toch besloten er een wat andere draai aan te geven en u als
gemeenteleden een ander programma voor te schotelen. Kort werden er door
de verschillende colleges updates gegeven over de activiteiten waar zij mee
bezig zijn en tot slot kon ik u het laatste nieuws met betrekking tot de
beroeping van een nieuwe predikant geven. Helaas kan deze niet doorgaan,
u heeft hier ook over kunnen lezen in de zondagsbrief. De huidige
woningmarkt maakte het gewoonweg onmogelijk, maar we blijven niet bij
de pakken neerzitten. De beroepingscommissie is inmiddels alweer aan de
slag, de advertentie is geplaatst en zal ook tweemaal in de weekendkrant te
zien zijn. Wie weet…! We blijven hopen, bidden en vertrouwen op een
nieuwe herder en moeten dat ook in Gods hand leggen.
Na een kop koffie/thee was het woord aan Kees den Elzen van Historische
Kring Voorhout. Hij nam ons mee in de geschiedenis van predikanten die in
onze kerk zijn voorgegaan en vertelde daarbij mooie verhalen met de nodige
humor. Wist u dat er zelfs predikanten liggen begraven onder het liturgisch
centrum in de kerk?
De avond werd afgesloten door het bedanken van Ds. Arlette Brabander –
Schuytvlot die een jaar lang ons terzijde heeft gestaan als ambulant
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predikant. Zij ontving een mooie bos bloemen, waarna wij met elkaar onder
het genot van een hapje en drankje nog even konden napraten.
Tijdens de ontmoetingsavond heb ik als voorzitter ook verteld over de
situatie waar wij als Kerkenraad mee worstelen; wij kunnen geen invulling
vinden voor de openstaande vacatures. Jaarlijks worden er tijdens
vergaderingen namen genoemd van gemeenteleden die wij zouden willen
vragen voor een functie. Helaas krijgen we vaak nee te horen als antwoord
op de vraag. Dat kan verschillende redenen hebben en dat respecteren wij
ook. Toch wil ik u hier in deze kerkbrief vragen; zou u of zou jij een functie
willen vervullen?
De urgentie is namelijk hoog. Momenteel zijn er 4 ouderlingen. Na de
zomervakantie nemen Ineke Tibben en Peter Boers afscheid van de
Kerkenraad na een jarenlange inzet en blijven we echt met een te klein
koppel over. We kunnen en mogen dan geen zondagse erediensten in de kerk
vieren, omdat we dan met een niet-voltallige Kerkenraad zijn. Lieve mensen,
dat laten we toch niet met elkaar gebeuren???
Wij realiseren ons als Kerkenraad dat het momenteel lastig is op
verschillende vlakken, voor u als gemeentelid en voor ons als Kerkenraad.
We waren dicht bij een nieuwe predikant maar dat mocht helaas niet zo zijn.
Het was voor alle partijen teleurstellend om deze knoop te moeten
doorhakken. Een gemeente zonder herder is gewoon niet leuk! De taken die
een predikant heeft doen wij achter de schermen nu veelal zelf, maar wij
blijven positief.
Ik kan naar alle eerlijkheid zeggen dat wij er als Kerkenraad alles aan doen
om positief naar de toekomst te blijven kijken, maar de druk is hoog. Toch
is het gelukt om bijvoorbeeld een prachtig mooie openluchtdienst te
organiseren op 29 mei aanstaande. In deze dienst gaan Jan Lambrechts en
Andries Knevel voor en ligt de muzikale medewerking in handen van Kees
Jan Visser. Een gouden combinatie zou ik zeggen; je bent gek als je op één
oor blijft liggen! En zo zijn er meer ideeën die we graag willen uitwerken
maar daar hebben we toch echt uw hulp bij nodig!
In het midden van deze kerkbrief nogmaals een reminder; jaja we benutten
nu echt elke kans om het onder de aandacht te brengen!
In de opmaat naar Pinksteren hoop ik dat u de inspiratie, lef en
nieuwsgierigheid in uzelf kunt vinden om ons prachtige Kerkenraad team te
komen versterken. Wij kijken er naar uit!!
Contact hierover opnemen met mij kan altijd via voorzitter@kleinekerk.nl
of 06 – 13 91 15 15.
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Van de Diaconie


Joke Haasnoot, voorzitter

Om voor onze diaconale projecten geld in te zamelen
houden we extra acties buiten de collectes. Maar soms moet je besluiten om
een actie niet door te laten gaan omdat er te weinig mensen willen mee doen,
zoals ons paasontbijt. We dachten dat we iedereen daarvan op de hoogte
hadden gesteld. Om half negen paasmorgen stond er één persoon voor de
Verdieping. Sorry nogmaals daarvoor.
Als u dit leest is onze bakactie al geweest voor ons diaconie project The
Children Left Behind. We gaan er van uit dat we veel taart en andere lekkere
versnaperingen verkocht hebben.
We hebben contact met de diaconieën over de opvang van de Oekraïense
vluchtelingen in Teylingen. In Sassenheim zijn er (als het goed is) 2
gezinnen, totaal 6 personen komen wonen in een stukje van hun
kerkgebouw. Oekraïners, gevlucht voor oorlogsgeweld. Met spoed is een en
ander verbouwd en het is prachtig geworden. Ook in Warmond hebben een
aantal Oekraïners onderdak gekregen. In Voorhout worden ook een aantal
Oekraïners opgevangen. Daar is nog geen info verder over. Laten we bidden
voor de mensen die gevlucht zijn en de mensen die in Oekraïne zijn achter
gebleven.
Straks is het Pinksteren, en wordt de Heilige Geest over ons uitgestort. We
troosten door die Geest de mensen die verdriet hebben. We luisteren door
die Geest en helpen mensen in ellende en nood. Wij hopen door die Geest
mensen te bevrijden die niet vrij zijn. We bemoedigen door die Geest de
mensen die bang zijn. Wij mogen door die Geest hoop en blijdschap in deze
wereld brengen. Laten we ons door de Heilige Geest in beweging laten
zetten, en onze kerkgemeenschap te laten groeien. Met elkaar krijgen we dat
voor elkaar. Namens de diakenen, Petra, Erik, Jaap, Diana en Joke.

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

www.kleinekerk.nl
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Jaarrekening Diaconie 2021


Jaap Meijvogel, penningmeester

Op 24 mei 2022 zal/is de jaarrekening van de Diaconie
vastgesteld door de Kerkenraad. Deze is op 14 april 2022 gecontroleerd en
goedgekeurd door de kascommissie en ter inzage aan de gemeente
aangeboden, zoals aangegeven in de zondagsbrief van 14 mei 2022 en
afgekondigd op 8 mei 2022. Hieronder vind u een verkorte samenvatting.
De volledige jaarrekening kunt u rond half juni vinden op de ANBI pagina
van de Kleine Kerk.
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Protestantse Vrouwendienst ( PVD)


Riet van ‘t Hof

Afscheid voorzitter
Geachte gemeenteleden, een flink aantal jaren ben ik voorzitter geweest van de
PVD. Met plezier heb ik samengewerkt met een aantal dames van onze gemeente.
Onze taken zijn: het regelmatig bezoeken van senioren binnen onze gemeente die
daar behoefte aan hebben, het organiseren van kerstbijeenkomsten en een jaarlijks
uitstapje.
Door de corona-maatregelen hebben wij de laatste jaren onze activiteiten op een
laag pitje moeten zetten. Nu de maatregelen vervallen zijn kunnen we de draad
weer gaan oppakken.
Ik heb onlangs aangegeven dat ik het voorzitterschap wil overdragen. Gelukkig
hebben we in de persoon van Martha Mosselman een prima vervangster gevonden.
Martha, fijn dat je dit wilt doen, en ik wens je een goede samenwerking en veel
genoegen met je nieuwe klus!
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Kindernevendienst


Mirjam Mack

Nieuw: 10-plus na de zomer
Na de zomervakantie willen we, vanuit de
kindernevendienst, starten met een 10-plus
groep. De groep 10-plusser is een redelijk
grote groep kinderen waarvoor we graag meer verdieping willen bieden
passend bij hun interesse en leeftijd. Hiervoor hebben uw hulp bij nodig! We
zoeken mensen die het leuk vinden om eens in de 4/6/8-weken mee te
draaien om een leuk programma te maken voor deze doelgroep of wellicht
heeft u heel veel kennis over een bepaald onderwerp. Laat het ons weten,
wellicht is het leuk om uw kennis met de kinderen te delen.
Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die willen meehelpen bij de
kindernevendienst. Het gaat hierbij om kinderen van 4 tot 10 jaar. We
werken met het programma Kind-op-Zondag waarin ideeën en thema’s
worden aangedragen. Voel je niet te oud of te jong (tieners zijn ook
welkom). Wil je eerst een keer komen kijken om te proeven, wat en hoe we
het doen. Wees welkom. We kunnen alle hulp gebruiken. Dus lijkt het je
leuk om eens in de 4/6/8-weken mee te draaien in het kinderwerk geef je dan
op bij Mirjam Mack-van Bellen - mirjam@kleinekerk.nl

Groenonderhoud taxusboom
 Jan Mosselman – administratie begraafplaats

Iedereen kent hem wel: de markante taxusboom in het
perkje naast de kerk. Niet te missen als je het kerkgebouw
nadert vanaf de Verdieping. Deskundigen hebben ons erop
gewezen dat deze boom te groot wordt en dat te zware
takken kunnen afbreken. Dat zou het einde van deze boom
betekenen. Het is dus zaak om daaraan iets te doen. Dat kan
door het kandelaberen: het snoeien van de boom tot op de
stam. Inmiddels is de boom gesnoeid en resteert een kale
stam. Maar … na verloop van tijd zal de taxus weer zal
uitgroeien tot een volwaardige boom. Gevolg van deze
snoeibeurt is dat de taxus op termijn minder hard zal
groeien, maar daardoor wel voor ons behouden blijft.
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Oecumenische openluchtdienst: 29 mei
 Krista Vliegenthart, scriba

Het is alweer een tijd geleden dat we op het kerkplein een openluchtdienst
hebben gevierd, samen met de St. Bartholomeuskerk. Toch kriebelt het al
heel lang en hebben we niet stilgezeten tijdens het oecumenisch overleg.
Meerdere keren werden er de afgelopen 2 jaar plannen gesmeed tijdens het
oecumenisch overleg van de Kleine Kerk, St. Bartholomeuskerk en Kaleb
en dit jaar kan de openluchtdienst wel doorgaan! De Kleine Kerk zal samen
met de St. Bartholomeuskerk en baptistengemeente Kaleb op zondag 29 mei
een openluchtdienst organiseren op het kerkplein. In deze dienst zullen
diaken J. Lamberts en Andries Knevel voorgaan en Kees Jan Visser zal op
de piano de muzikale begeleiding verzorgen.
Ook aan de kinderen is gedacht. De kinderen van de drie kerken kunnen naar
De Roef, waar de leiding van de kindernevendienst van de drie kerken de
kinderen zullen opvangen en ook de kinderen een mooi programma zullen
aanbieden.
De collecte van deze dienst zal bestemd zijn voor de voor opvang van
vluchtelingen uit de Oekraïne door de baptistengemeente in Gdansk in
Polen. Het thema van de dienst is: Hoopvol samen op weg! Het belooft weer
een mooie dienst te worden en u wordt van harte uitgenodigd om deze
openluchtdienst bij te wonen. Tot zondag 29 mei om 10:00 uur op het
kerkplein! (Bij slecht weer gaat de dienst door in de Bartholomeuskerk.)
----------------------------------------------------------------------------------------------

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

VERDER DAN JE NEUS
Een spiegel kan het leven
Van ieder mens verrijken,
Als je niet vergeet om naar
Je binnenkant te kijken
Uit: De spiegel van de Walrus (Jaap van Oostrum)
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Zilveren Barensteel voor Teun Nelemans
 Jan Mosselman

Het is 1990 als blijkt dat kosteres mw. Schuurink-van Rheenen (‘tante Co’)
vanwege gezondheidsproblemen haar functie niet meer kan uitoefenen. De
Kleine Kerkgemeenschap is op dat ogenblik te klein om een nieuwe,
betaalde, koster aan te stellen. Er wordt een plan bedacht om met een aantal
gemeenteleden op vrijwillige basis de kostersdiensten te gaan vervullen. Al
snel melden Groen Benschop, Jan Kwinkelenberg, Jan Mosselman en Teun
Nelemans zich als vrijwillige koster. Iedere zondagmorgen om klokslag
negen uur de sleutel en een lijstje van de te zingen gezangen en psalmen
ophalen bij Mw. Schuurink. En oh wee als je een paar minuten te laat was.
Dan werd er al gebeld met de vraag of je de kostersdienst soms was
vergeten…. Zo ging dat vele jaren door, tot het moment dat de kosters
digitaal werden geïnformeerd over de gang van zaken tijdens de zondagse
eredienst en de beschikking kregen over een sleutel van de kerk.
Hoewel de samenstelling in de afgelopen 32 jaar diverse keren is gewijzigd,
worden de kostersdiensten tot op de dag van vandaag nog steeds door een
aantal vrijwilligers uitgevoerd. Dat bleek destijds dus een goede zet. Het is
september 2021 als Teun Nelemans tijdens het jaarlijkse kostersoverleg
aangeeft dat hij per 1 januari 2022 om persoonlijke redenen wil gaan
stoppen. Hij is tegen die tijd dan bijna 31 jaar koster geweest. Zijn besluit
wordt betreurd, maar wel gerespecteerd. Het College van Kerkrentmeesters
kan zo’n lang dienstverband natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan en bij
de Protestantse Kerk Nederland wordt een kerkelijke onderscheiding
aangevraagd. Ook wordt een aanvraag ingediend voor een gemeentelijke
onderscheiding: de Zilveren Barensteel. Onverwachts snel wordt een
positief bericht van de burgerlijke gemeente ontvangen en wordt er een
datum geprikt voor de officiële uitreiking van beide onderscheidingen:
zondag 2 januari 2022. Ook hier gooit corona roet in het eten en wordt de
uitreiking van de gemeentelijke onderscheiding tot nader order uitgesteld.
De kerkelijke onderscheiding wordt na afloop van de dienst op 2 januari aan
Teun uitgereikt.
In overleg met de gemeente wordt er naar een nieuwe datum gezocht.
Belangrijk is dat er geen beperkingen meer gelden ten aanzien van corona
en dat er ruimte is in de agenda van de burgemeester. In goed overleg wordt
de datum bepaald op maandagmorgen 4 april. Iedere maandagmorgen is
Teun samen met zijn vrijwilligers aan de slag in de tuin van het
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Boerhaavehuis en dat is dan ook een mooie locatie voor de uitreiking. Op
slinkse wijze wordt bij echtgenote Wilma geïnformeerd of zij op die datum
niet op vakantie zijn of zo. Het geluk is ons goed gezind. Via Wilma worden
ook de kinderen en partners uitgenodigd. Ook een afvaardiging van het
bestuur van Stichting het Boerhaavehuis en de lokale pers zijn aanwezig.
Peter Boers en ondergetekende zijn namens de Kleine Kerk present. Zo kan
het dus gebeuren dat op een regenachtige maandagmorgen op 4 april een
gezelschap van ruim 10 personen, onder aanvoering van burgemeester Carla
Breuer, de Blokhut in de Boerhaavetuin betreedt. Teun is elders in de tuin
aan het werk en heeft nog geen weet wat er gaat gebeuren. Maar ja, rond 10
uur is het koffietijd en meldt Teun zich in de Blokhut die in totaal met ruim
20 personen eigenlijk te klein is voor dit gezelschap. Gelukkig biedt deze
ruimte goed onderdak tijdens de flinke stortregens buiten.
In een gloedvolle speech staat de
burgemeester stil bij de diverse activiteiten
van Teun, zowel in zijn werkzame leven als
na zijn pensionering. Naast zijn (inmiddels
voormalig) kosterschap zorgt hij al vele
jaren voor de kerstversieringen in de kerk,
geeft hij tips en adviezen over de beplanting
van de begraafplaats en is hij belast met het
onderhoud van de tuinen rond het
Boerhaavehuis. Alle reden voor de
Gemeente Teylingen om aan Teun de
Zilveren Barensteel uit te rijken. Uiteraard
was er koffie met gebak en werd er tijdens
een informeel samenzijn nog even gezellig
nagepraat. Dat mocht van Teun niet te lang
duren, want er moest natuurlijk wel in de
tuin worden gewerkt! Van harte
gefeliciteerd met deze onderscheiding Teun!
-----------------------------------------------------------HARTVERSTERKERTJE
Een zonnetje maakt het verschil,
Helpt tegen vele kwalen.
Als het een dagje schijnen wil,
Gaan ook de mensen stralen.
Uit: Vandaag is het zondag (Jaap van Oostrum)
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SchuldHulpMaatje Teylingen
 Eelco de Jong, voorzitter

SchuldHulpMaatje Teylingen met steun van onze kerk. Samen lukt 't!
Behoeft dat nog een introductie, immers wij, de Kleine Kerk, steunen dit
initiatief en doen dat vanuit de Diaconie ook financieel. Samen met de
Parochie Sint Maarten en de kerken van Warmond en Sassenheim.
SchuldHulpMaatje Teylingen is één van de zes nieuwe locaties dit jaar, tot
nu toe, van het landelijke SchuldHulpMaatje. En nodig is het!
CBS-cijfers van 2020 laten zien dat 4,3% van de huishoudens van Teylingen
te maken hebben met geregistreerde problematische schulden.. Het is een
misvatting dat schulden voorbehouden zijn aan mensen of huishoudens op
het sociaal minimum. Persoonlijke tegenslagen, domme pech, hoge prijzen
voor voedsel en energie kunnen ook bij mensen met een midden- of zelfs
een hoger inkomen financiële problemen veroorzaken. Ook in Teylingen.
SchuldHulpMaatje Nederland is opgericht in 2010 op initiatief van de
landelijke kerken en werkt zowel lokaal als landelijk samen met kerken,
overheid, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende
instanties. SchuldHulpMaatje werkt samen met de hulpvrager naar
financiële zelfredzaamheid, dit blijkt op de lange termijn het meest
succesvol te zijn.
Versterking is nodig om de hulpvraag op te pakken. SchuldHulpMaatjes van
de ons omringende gemeenten zijn al enige tijd actief. Teylingen is
inmiddels nu redelijk bezet en heeft versterking nodig, één coördinator en
enkele maatjes erbij zou al heel fijn zijn. De coördinator is het contact voor
enkele maatjes, het maatje is dat voor de hulpvrager. Aspirant vrijwilligers
die zich hiervoor willen gaan inzetten of iemand die met een schuldvraag zit
(of die iemand die wel iemand kent) kunnen contact opnemen met de
coördinator van SchuldHulpMaatje Teylingen, stuur dan een email naar
coordinator@teylingen.schuldhulpmaatje.nl.
Meer informatie:
schuldhulpmaatje.nl
uitdeschulden.nu
geldfit.nl
moneyfit.nl
eerstehulpbijschulden.nl







voor maatjes en algemene informatie
voor hulpvragers
voor voorkomen van geldproblemen
voor jongeren met geldvragen
voor herkennen van geldzorgen
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Bijbelleesrooster
 Nederlands Bijbelgenootschap

wo 25 mei
do 26 mei
vr 27 mei
za 28 mei
zo 29 mei
ma 30 mei
di 31 mei
wo 1 jun
do 2 jun
vr 3 jun
za 4 jun
zo 5 jun
ma 6 jun
di 7 jun
wo 8 jun
do 9 jun
vr 10 jun
za 11 jun
zo 12 jun
ma 13 jun
di 14 jun
wo 15 jun
do 16 jun
vr 17 jun
za 18 jun
zo 19 jun
ma 20 jun
di 21 jun
wo 22 jun
do 23 jun

Jeremia 40:7-16
Psalm 57
Jeremia 41:1-10
Jeremia 41:11-18
Jeremia 42:1-12
Jeremia 42:13-22
Jeremia 43:1-13
Jeremia 44:1-10
Jeremia 44:11-19
Jeremia 44:20-30
Jeremia 45:1-5
Psalm 147
Lucas 7:18-35
Lucas 7:36-50
Psalm 105:1-22
Psalm 105:23-45
Lucas 8:1-8
Lucas 8:9-21
Psalm 135
Lucas 8:22-39
Lucas 8:40-56
Lucas 9:1-9
Lucas 9:10-17
Lucas 9:18-27
Lucas 9:28-36
Lucas 9:37-45
Lucas 9:46-50
2 Korintiërs 8:1-9
2 Korintiërs 8:10-15
2 Korintiërs 8:16-24

Waarschuwing
Hemelvaartsdag - Verscholen
Bloedbad
Daders ontkomen
Blijf, en leef
Ga niet naar Egypte!
Egypte zal vallen
Er woont niemand meer in Juda
In de wind geslagen
Wie houdt stand?
Baruch blijft behouden
Pinksteren - Zing een lied
Vol verwachting
Geven en vergeven
Geschiedenis
...van trouw
Zaaien en oogsten
Betekenisvol
Trinitatis - Groot is de HEER
Volgelingen dichtbij en op afstand
Aanraking
Uitzendprogramma
Het broodnodige
Imago-onderzoek
Hoog bezoek
Verborgen betekenis
Klein is groot
Blink uit
Evenwicht
Enthousiast bezoek
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vr 24 jun
za 25 jun
zo 26 jun
ma 27 jun
di 28 jun
wo 29 jun
do 30 jun
vr 1 jul
za 2 jul
zo 3 jul
ma 4 jul
di 5 jul
wo 6 jul
do 7 jul
vr 8 jul
za 9 jul

2 Korintiërs 9:1-15
2 Korintiërs 10:1-11
2 Korintiërs 10:12-18
2 Korintiërs 11:1-15
2 Korintiërs 11:16-29
2 Korintiërs 11:3012:10
2 Korintiërs 12:11-21
2 Korintiërs 13:1-13
Lucas 9:51-62
Lucas 10:1-16
Lucas 10:17-24
Lucas 10:25-37
Lucas 10:38-42
Psalm 140
1 Koningen 1:1-21
1 Koningen 1:22-40

Zaaien en oogsten
In woord en daad
Binnen Gods grenzen
Schijnapostelen
Ironische Paulus
Kracht in zwakte
Ouders sparen voor de kinderen
Onderzoek jezelf
Goed te volgen?
Herauten
Het belangrijkste effect
Vragen naar de bekende weg?
De eerste zorg
Red mij van belagers
Zelf uitgeroepen koning
Uitgekozen koning

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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Boekentips
 redactie

De spiegel van de walrus
Jaap van Oostrum
ISBN 9789491535710
Prijs € 15,00
Deze vijfde dichtbundel van Jaap van Oostrum ‘De spiegel van de walrus’
staat net als zijn vorige dichtbundel ‘Vandaag is het zondag’ vol vrolijke,
luchtige verzen over mensen, dieren, de natuur, alledaagse dingen, onderwijs
en vanzelfsprekend de liefde. Afgewisseld met serieuze gedichten over het
leven. Zo houdt de walrus de mensheid een spiegel voor over de vervuiling
van de zee.
De dichter Jaap van Oostrum is een ware woordkunstenaar. Hij jongleert
met verve met dichtwoorden en tovert een glimlach of een traan op je
gezicht. Hij verrast al vele jaren dichtliefhebbers met zijn poëzie op rijm in
de geest van Toon Hermans.
De fraaie aquarel illustraties in deze bundel zijn gemaakt door Annelies van
Buuren-Oosterlee.

Vandaag is het zondag
Jaap van Oostrum
ISBN 9789491535352
Prijs € 18,35
De titel van deze vierde dichtbundel van Jaap van Oostrum is afgeleid van
een zin uit het gedicht ‘Bij de dag’ uit een vierdelige serie korte gedichten
over de dementie van zijn moeder, maar heel herkenbaar voor velen. Verder
staat ook deze dichtbundel vol grappige, vrolijke verzen over het leven van
alledag met illustraties van dezelfde kunstenares.
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Vrienden van de Kleine Kerk: Concert!
 Marti van Beek, secretaris Stichting Vrienden van de Kleine Kerk

Het eerstvolgende evenement zal zijn op dinsdagavond 14 juni 2022 om
20.00 uur. Lieselotte van Tol speelt dan verschillende stukken van
Beethoven, Mendelssohn en Glinka/Balakirev.
Lieselotte van Tol begon op 6-jarige leeftijd met pianolessen op het
Koninklijk Conservatorium Den Haag. In 2015 is Lieselotte gestart bij de
Belgische pianist Stéphane de May in de bachelor aan het conservatorium
van Rotterdam die zij in 2019 cum laude afrondde. Daarna vervolgde
Lieselotte haar studie bij Stéphane De May in de master aan hetzelfde
conservatorium. Lieselotte won prijzen op het Prinses Christina Concours
en Festival d’Anniviers in Zwitserland en volgde divers masterclasses, zoals
bij Rudolf Jansen, Riko Fukuda, Imogen Cooper en Paolo Giacometti.
Hiernaast is Lieselotte pianiste van het Laurens Trio dat afgelopen jaar
finalist was in de Grote Kamermuziekprijs in de Doelen Rotterdam.
Dit concert zal ook live te volgen zijn via het YouTube-kanaal van de Kleine
Kerk. Een link naar voorgaande concerten en meer over de stichting en haar
activiteiten vindt u op www.vriendenvandekleinekerk.nl. Volgt u ons ook
op Instagram: vriendenvandekleinekerk!
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:
NL38 RABO 0189 3718 89 t.n.v. Stichting Vrienden van de Kleine Kerk Voorhout. Om het voortbestaan van het unieke kleine kerkje in het groene
hart van Voorhout te waarborgen voor toekomstige generaties is de Stichting
Vrienden van de Kleine Kerk opgericht. De stichting wil dit doen door
fondsen te werven die bestemd zijn voor de instandhouding van de
cultuurhistorische monumenten die in het bezit zijn van de Protestantse
Gemeente te Voorhout. De stichting organiseert minstens driemaal per jaar
matinees en/of muziekavonden met, orgel- en pianoconcerten en gevarieerde
optredens van (jonge) musici.
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Verhuizingen
Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende gemeenteleden
verhuisd binnen de gemeente of vertrokken naar een andere gemeente.
Verhuisd binnen Voorhout:
 Mevr. A.J.W. Wijling - Schellingerhout
 Dhr. E.W. de Leeuw
 Dhr. M. Schrama
Vertrokken:
 Mevr. L.T. Schaap

Bloemendienst
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een groet van de gemeente:
3 april:
 Mevr. J.P. Hordijk-van Os
10 april:
 Dhr. J.G. Bol
 Dhr. W.J. Molendijk
17 april:
 Dhr. J. Uijldert
24 april:
 Mevr. A. Gietema
 Dhr. R.J.L. Spuijbroek
 Bruidspaar de Haan-Bestebreurtje
 Mevr. C. Plaisier-Korstanje
1 mei:
 Mevr. M. van ’t Hof-Kooijman
 Mevr. M. Stam-Vonk
8 / 15 mei: Geen bloemengroeten
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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

Crisispastoraat

ds. I. Padmos, dominee@kleinekerk.nl, tel: 06 - 37431510

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.
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Inleveren
24-06-2022
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Nr
06
08
Kerst

Inleveren
26-08-2022
04-11-2022

Verschijnt
07-09-2022
16-11-2022

Lied voor Pinksteren
De wind, wij zien hem niet
zijn stem klinkt in ons oor,
een briesje of een storm
die alle rust verstoort.
De Geest, wij zien haar niet,
toch horen we haar stem
die goede woorden spreekt
als ik verdrietig ben.
De wind, wij zien hem niet,
maar toch trekt hij zijn spoor:
de golven in de zee,
het lange gras buigt door.
De Geest, wij zien haar niet,
maar zij waait alles schoon
ik ben weer opgelucht,
als na een enge droom.
Vanuit de overkant,
een land dat niemand ziet,
ontvangen wij een kracht,
de Geest die uitzicht biedt.
Liedboek voor de kerken, lied 676.

