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In en rond de Eredienst 
 

U kunt elke dienst bijwonen en daarnaast zijn de diensten via ons eigen YouTube 
kanaal te bekijken. Zie daarvoor de website van de Kleine Kerk en de Zondagsbrief. 
Voor de crèche: zie het artikeltje in deze Kerkbrief! 

 
11 september   10e Zondag van de Zomer 

10.00 uur:    Mevr. Rixt de Boer, Valkenburg 
Bestemming 1e collecte: De Sociale Kruidenier 

 Crèche:    geen 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 221639 
 
18 september   11e Zondag van de Zomer 

10.00 uur:    Mevr. Tsjitske de Vries-Meijer, Osdorp 
Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie / Zending 

 Crèche:    geen 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel. 216525 
 
25 september   1e Zondag van de Herfst 
 10.00 uur:    Ds. Dirk-Jan Thijs, Den Haag 

Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie / Vredesweek 
 Crèche:    geen 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. W. Meijles, tel. 217224 
 
2 oktober    2e Zondag van de Herfst 

10.00 uur:    Ds. Pieter Stam, Katwijk 
Bestemming 1e collecte: Schuldhulpmaatje 

 Crèche:    geen 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel. 216525 
 
9 oktober    3e Zondag van de Herfst 

10.00 uur:    Ds. Thejon Bos, Den Haag 
Bestemming 1e collecte: YMCA, Rijswijk 

 Crèche:    geen 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 221639 
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16 oktober    4e Zondag van de Herfst 
10.00 uur:    Ds. Anette Bosma, Sassenheim 
Bestemming 1e collecte: Kerk in actie / Zending 

 Crèche:    geen 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. W. Meijles, tel. 217224 
 
 

Overdenking 
 Matthijs de Jong, hoofd vertalen bij het Nederlands Bijbelgenootschap 

Overgenomen uit petrus.protestantsekerk.nl 

 
Genade, dat is genoeg 
Het is een van de bekendste woorden uit de Bijbel: genade. Maar wat is het 
eigenlijk? 
In de Bijbel is ‘genade’ een vertaling van cheen (Hebreeuws) 
of charis (Grieks). Deze woorden staan voor ‘welwillendheid’ en 
‘goedgunstigheid’: situaties waarin de sterkere partij tegenover de zwakkere 
staat. Genade gaat over goedheid, gunst, een geschenk, en tegelijk over 
barmhartigheid en mededogen. 
In het Oude Testament typeert ‘genade’ Gods houding tegenover Israël, Zijn 
eigen volk. Dat wil niet zeggen dat er geen straf komt. Maar genade heeft 
het laatste woord. 
 
Persoonlijk 
Genade is nooit onpersoonlijk, maar is altijd op iemand gericht. Op Israël, 
op wie in nood een beroep doet op God (zoals in de psalmen), of op wie 
trouw is aan Jezus Christus (het Nieuwe Testament). God zelf bepaalt voor 
wie Hij genadig is (Exodus 33:19, Romeinen 9:15). 
 
Geschenk 
Paulus schrijft veel over genade, als Gods plan om de mensen te redden door 
het geloof in Jezus Christus. Hij benadrukt dat Gods genade ons geschonken 
wordt óndanks onszelf. Vanuit menselijk oogpunt is het onwaarschijnlijk, 
tegen alle verwachtingen in. We kunnen Gods genade ontvangen, niet 
claimen. 
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Genoeg 
Dat biedt een les voor vandaag: Gods genade hangt niet af van onze 
waardigheid. We hoeven geen mooi weer te spelen, geen schijn op te houden 
van een geslaagd leven. Het gaat er niet om wat we voorstellen volgens 
onszelf of volgens anderen. Het gaat erom wat God voor ons wil betekenen. 
Denk aan 2 Korintiërs 12:9, waar Paulus schrijft over wat God hem leerde: 
‘Je hebt genoeg aan mijn genade’ (NBV21). 
 
 

De voorzittershamer 
 Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad 

 
Beste gemeenteleden, 
De vakantie is weer voorbij en velen van ons hebben hun werk én 
kerkenwerk weer opgepakt. We maken ons op voor een nieuw seizoen met 
als prachtige start zondag 4 september waarin we enthousiaste 
gemeenteleden verwelkomen in de kerkenraad. Met elkaar gaan we er weer 
tegenaan! 
 
Naast de nieuwe ambtsdragers, Hanny Segaar, Joke de Bruijn en Kees Jan 
Visser, nemen we afscheid van ambtsdragers die zich de afgelopen jaren 
enorm hebben ingezet voor u en voor onze kerk. Vanuit de diaconale raad is 
dat Joke Haasnoot, vanuit de pastorale raad is dat Ineke Tibben en Alex 
Kniese neemt afscheid van het CvK. De dames gaan weliswaar de 
kerkenraad verlaten maar blijven wel actief, en wat is dat ontzettend fijn. 
Alex Kniese gaat nog dit jaar naar het hoge noorden verhuizen. Wij gaan 
hem missen maar wensen hem en zijn vrouw Marijke alle goeds toe! 
Andreas Mack zal lid worden van het CvK en daar ondersteuning bieden. 
Dan zijn er tot slot ambtsdragers die nog voor een periode van 2 jaar actief 
blijven in de kerkenraad; Peter Boers (CvK) en Petra Bosman (DR). 
 
Als kerkenraad zijn we constant op zoek naar gemeenteleden die zich willen 
inzetten; als ambtsdrager, want jaarlijks vindt er wel een wisseling van de 
wacht plaats, of op project basis. Waar de één het fijn vindt om op 
beleidsmatig niveau bezig te zijn (kerkenraad) wil de ander zich ook best 
graag inzetten maar niet voor 4 jaar. We zijn dan ook zoekende naar 
gemeenteleden die het leuk vinden om samen met anderen een keer een 
dienst te organiseren, te helpen bij het organiseren van kerkelijke activiteiten 
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zoals een ontmoetingsavond, een vrijwilligersavond…, noem maar op. 
Geïnteresseerd? Neem contact met ons op, u kent de weg! 
 
Achter de schermen blijven we bouwen aan gemeente-opbouw. Als Kleine 
Kerk mogen we rekenen op een grote club enthousiaste vrijwilligers die zich 
inzet voor het jeugdwerk. Zo gaat Rock Solid weer starten en liggen er mooie 
plannen op tafel om de jeugd meer bij de kerk te betrekken.  
In het najaar wordt er weer een ontmoetingsavond georganiseerd om u als 
gemeente te ontmoeten én te informeren over de ontwikkelingen omtrent 
een predikant. Als kerkenraad hebben we ons de afgelopen periode gebogen 
over de vraag hoe we als kerkenraad zo efficiënt mogelijk kunnen zijn. We 
willen graag bouwen aan zichtbaarheid en dat betekent minder en efficiënter 
vergaderen en vooral DOEN in het werkveld, want dáár gebeurt het.  
 
In oktober wordt er door de classis een informatie avond georganiseerd over 
samenwerking met andere omliggende gemeenten. Natuurlijk, als 
kerkenraad lezen we daar wel eens wat over maar wat houdt het nu precies 
voor ons als gemeente in? Waar liggen de mogelijkheden en ook de 
onmogelijkheden? Hoe kunnen we elkaar als kerken versterken? Op deze 
avond zal een afvaardiging van de kerkenraad aanwezig zijn, waaronder 
ondergetekende. Ik hoor u denken: maar wat nu als we een predikant vinden, 
dan is dat toch niet meer nodig? U krijgt van mij een eerlijk antwoord: dat 
weet ik niet. Maar diep van binnen weten we allemaal dat samenwerken op 
wat voor manier dan ook mooie dingen oplevert. Ik noem de dienst van de 
Diaconie Teylingen die weer op de agenda staat, de oecumenische dienst die 
dit voorjaar plaatsvond in de Katholieke Kerk, Allerzielen in het Licht op 2 
november aanstaande. Samenwerken betekent vooral dat je als kerk je eigen 
identiteit blijft houden maar wel de handen ineen slaat in een tijd waarin 
ontkerkelijking aan de orde van de dag is. De genoemde voorbeelden laten 
zien dat we daarmee bouwen aan zichtbaarheid en ontmoeting. 
 
Een ander mooi initiatief is de Kleine Kerk app! Tegenwoordig staat alles 
wat wij belangrijk vinden op onze mobiele telefoon in de vorm van een app: 
het nieuws, mail, whatsapp, routeplanner en ga zo maar door. Heb je info 
nodig over iets of wil je wat opzoeken…, dan pak je je mobiel erbij. Tot 
voor kort ontbrak de belangrijkste app: de kerk! Niet om de gemeente te 
vervangen maar juist om te verbinden. Wil je weten welke diensten er zijn? 
Wil je bijdragen aan de collecte? Wil je wat weten over je broeders en 
zusters? Kijk in de app. Het is ook mogelijk om een groep aan te maken met 
andere gemeenteleden om bijvoorbeeld na te praten over de dienst. Als 
kerkenraad hebben wij ook een groep en het is ontzettend handig.  
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Maak een profiel aan en vertel ook wat over jezelf, zo leren we elkaar beter 
kennen. Laatst vroeg iemand mij hoe het dan zit met de regels op de app. 
Laat ik het zo zeggen: we gaan er vanuit dat gemeenteleden die zich hebben 
aangemeld zich gewoon gedragen en de app gebruiken waarvoor deze 
bedoeld is: enerzijds als kerk de gemeenteleden informeren en anderzijds als 
gemeente op een digitale manier met elkaar in contact te zijn én blijven. 
 
Wat was het tot slot fijn dat wij op 31 juli als gemeente welkom waren bij 
onze broeders en zusters in Warmond. Hier werd letterlijk van de nood een 
deugd gemaakt! Van verscheidene gemeenteleden ontving ik op mijn 
vakantie adres positieve berichten over deze dienst en dat gaf een energiek 
gevoel. Zo kun je als gemeenten ook opbouwend met elkaar zijn. 
Laten we, MET ELKAAR, de handen uit de mouwen blijven steken om er  
een prachtig nieuw seizoen van maken. 
 
Met een hartelijke groet. 
 
NB: Bij het drukken van deze kerkbrief was helaas nog niet duidelijk wie 
onze nieuwe consulent zal worden. Uiteraard zal dat wel met u 
gecommuniceerd worden zodra dit bekend is via de zondagsbrief en de 
afkondigingen. 
 
 

 Vanuit het CvK 
 Peter Boers, voorzitter 

 
Kassabonnen Van Kesteren Groente en Fruit 
Recent hebben wij weer veel, door een aantal gemeenteleden verzamelde, 
kassabonnen van “Van Kesteren Groente en Fruit” uit de Herenstraat kunnen 
inleveren. Van het totaalbedrag aan kassabonnen ontvangen wij als kerk dan 
1%. Vanwege de ingeleverde bonnen ontvingen wij een bedrag van 45 euro, 
dus als u dat terugrekent dan komt u uit op een bedrag aan kassabonnen van 
4.500 euro! Dank aan alle spaarders, maar ook dank aan de groentebroers 
Van Kesteren. Wilt u ook met ons meesparen? Koop dan uw groente en fruit 
bij de groentebroers Van Kesteren, vraag zo nodig om een kassabon en 
bewaar deze. Heeft u een stapeltje kassabonnen welke u kwijt wilt? Stop 
deze dan in een enveloppe en deponeer deze dan in de brievenbus van De 
Verdieping, Dr. Aletta Jacobslaan 1 en vermeld daar dan op “kassabonnen 
t.b.v. CvK”. Zodra we weer een aardig bedrag bij elkaar hebben gespaard 
gaan we de bonnen weer inleveren. 



6 
 

Wijzigingen College van Kerkrentmeesters 
Het zal u bij de afkondigingen en vanuit de zondagsbrief niet zijn ontgaan: 
het CvK ondergaat qua samenstelling de nodige wijzigingen. Het CvK 
bestond het laatste halfjaar uit slechts twee personen: Alex Kniese (secretaris 
en gebouwenbeheer) en mijzelf (voorzitter). Wij waren beide aan het einde 
van onze ambtstermijn gekomen, waarbij Alex Kniese zich wel bereid had 
verklaard nog wel 2 jaar te willen aanblijven. Daar komt echter een streep 
doorheen vanwege een verhuizing naar Drenthe over enkele maanden. Dan 
wordt het lastig om alsnog CvK lid in Voorhout te blijven! Als kerk hebben 
we in de dienst van 4 september jl. dan ook afscheid genomen van Alex als 
lid van het CvK. Heel jammer dat we Alex nu moeten gaan missen, want in 
de afgelopen jaren heeft hij veel contacten en kennis opgedaan omtrent het 
beheer van onze gebouwen. In de periode dat Alex in het CvK actief was is 
er op het gebied van onze gebouwen veel gebeurd. Ons kerkgebouw werd 
voor het reguliere en soms spoedeisende onderhoud onder zijn supervisie 
een aantal malen onderhanden genomen. Daarnaast werd het Boerhaavehuis 
aan de buitenzijde volledig opgeknapt en aan een particulier verhuurd. 
Daarnaast vonden we een oplossing voor de leegstand van ons winkelpand 
aan de Herenstraat door deze op te splitsen in 3 kleinere winkelunits, welke 
inmiddels allen zijn verhuurd. Daarbij opgeteld nog de vele kleinere zaken 
die er zijn, zoals het begeleiden en het laten onderhouden van de installaties 
in onze gebouwen. Al met al is er veel werk door Alex verzet, waarvoor 
hartelijk dank! En dank voor z’n doorzettingsvermogen voor als het eens een 
keer niet liep zoals gewenst en voor z’n visie op zaken die niet direct met 
het gebouwenbeheer te maken hadden. Al met al jammer van die verhuizing 
(voor ons dan), maar wel begrijpelijk! Geniet van jullie tijd straks in 
Drenthe! 
Om de continuïteit binnen het CvK nu niet direct in het geding te brengen 
heb ik mijn ambtstermijn alsnog met 2 jaar verlengd, de kerkenraad had daar 
gelukkig gaan bezwaar tegen (je weet maar nooit!). 
Tja, en dan de oproep voor nieuwe leden van het CvK. Andreas Mack en 
Kees Jan Visser hebben hieraan gehoor gegeven en zullen m.i.v. het nieuwe 
seizoen het CvK komen versterken. Het CvK bestaat dan uit 3 personen, 
waarbij er dan eigenlijk nog één plek vacant is. Andreas en Kees Jan, 
hartelijk dank voor het invulling geven aan onze oproepen en van harte 
welkom binnen het CvK! Hopelijk zullen jullie je plek snel weten te vinden 
en kunnen we met elkaar de materiële zaken binnen onze kerk, voor zover 
niet diaconaal van aard, in goede banen leiden en de door onze gemeente-
leden aan ons toevertrouwde middelen goed beheren. 
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Solidariteitskas 
Rond de 5e augustus jl. is aan onze gemeenteleden een e-mail verzonden of 
is bij hen een brief bezorgd met het verzoek voor een bijdrage voor de 
Solidariteitskas. De betalingen stromen inmiddels binnen, waarvoor onze 
hartelijke dank. Heeft u de e-mail gemist (kijk ook even in uw spam-box!) 
en ook geen brief gehad en wilt u toch een bijdrage doen? Dat kan alsnog 
door overboeking van uw bijdrage (richtbedrag 10 euro per lid) naar 
rekeningnummer NL85 RABO 037 3731 183 ten name van CvK 
Protestantse gemeente te Voorhout o.v.v. “solidariteitskas”.  
Heeft u in plaats van een e-mail een brief ontvangen? Dat kan, want het 
waren er dit jaar weer 230 stuks. Dat kost enveloppen en vergt weer de 
nodige inspanning van vrijwilligers die de brieven bezorgen. Dat doen we 
weliswaar graag, maar een e-mail werkt vanuit onze zijde veel efficiënter, 
kost geen vele uren vrijwilligerswerk en kost ons geen eurocent extra. Heeft 
u ook een brief ontvangen? Dan is uw huidige e-mailadres niet bij ons 
bekend (mogelijk wel van een ander lid uit uw huishouden).Wij verzoeken 
u dan uw emailadres via peterb@kleinekerk.nl aan ons door te geven (graag 
onder vermelding van uw naam, adres en geboortedatum). Met uw opgave 
kunnen wij dit verwerken in onze administratie en krijgt ook u volgend jaar 
een e-mail in plaats van een brief. Alvast bij voorbaat onze dank voor uw 
hulp! 
 
 

Van de Diaconie 

 Joke Haasnoot 

 
De vier jaar voor mij als diaken zijn snel voorbij gegaan. 
Tijdens de coronapandemie hebben we ons aangepast aan de opgelegde 
regels. We hebben als diaconie ons best gedaan om de kerkleden aandacht 
te geven.  
Er zijn nog een paar projecten die op het programma staan, zoals de 
gezamenlijke dienst van de diaconie van Teylingen voor stichting Waterpas. 
Ook loopt tot het eind van dit jaar het project The Children Left Behind voor 
onze diaconie.  
Verder wil ik iedereen aanraden om vooral na te denken om een taak in onze 
gemeente te aanvaarden. Het geeft je een inkijkje in wat er allemaal gebeurd 
in onze Klein Kerk. En vooral het meepraten, meebeslissen, brengt het 
allemaal dichterbij. Natuurlijk gaat het niet altijd zoals je zou willen, maar 
met Gods hulp en er samen voor gaan, wordt de kleine kerk zeker groot. 
We zien elkaar.  
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Dankjewel 
Wij willen vanuit de Diaconie Joke heel erg bedanken voor haar inzet en 
enthousiasme. We gaan Joke missen als Diaken en Voorzitter. 
Maar voor allerlei hand en span diensten had Joke al aangegeven dat we haar 
konden benaderen. Dat is natuurlijk super. 
Joke we wensen je het allerbeste. 
 
Namens de Diaconie 
Erik, Diana, Jaap en Petra. 
 
 

Kerkdienst 31 juli 2022, pg Warmond 
 Roelof Assies 

 
Die zondag waren Voorhouters te gast in de pg Kerk te Warmond. 
Voor de dienst mediteerde de organist met diverse variaties op de 
intochtspsalm, psalm 62. Tijdens dit orgelspel was het zo lekker stil, en een 
ieder zocht een plaatsje om de tafel. Dat heeft de organist zeker geïnspireerd 
in zijn verdere orgelspel. 
Normaliter zitten de kerkgangers in de stoelen en banken. Maar in de 
avondmaaldienst zitten de kerkgangers in een kring om de tafel. De dienst 
krijgt daardoor zeker een ingetogen karakter. 
 
De voorganger heette de Voorhouters / Warmonders van harte welkom. 
Thema van de preek was: Heeft hij die de buitenkant gemaakt heeft niet ook 
de binnenkant gemaakt? Geef liever de inhoud van beker en schotel als 
aalmoes. 
Geheel op eigen wijze hebben wij vervolgens samen met de Warmonders 
het avondmaal gevierd. Het was waarlijk een bijzondere dienst. 
 
Na afloop uitgenodigd op de koffie. Voor meerderen was het een nieuw 
contact, dat zeker een vervolg mag krijgen. Na afloop de organist Johan Erné 
bedankt voor zijn vreugdevol en bezielende orgelspel. Johan heb ik als 
laatste organist binnen mogen halen in mijn 20 jarige loopbaan als 
hoofdorganist. Ook Erné was blij verrast met zoveel zangers in de kerk. 
Beste kerkgangers, het zingt dan zo veel beter als de kerk enigszins bezet is. 
Goed voor gemeenschapszin en kerkgang.  
Dit was zeker een nieuwe uitdaging en… voor herhaling vatbaar. 
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Lancering van onze Kleine kerk-app 
 Steph, Mirjam en Jacobiene, Communicatiecommissie Kleine Kerk 

 
Achter de schermen wordt al enige tijd hard gewerkt aan een eigen app voor 
de Kleine Kerk. Wat ons betreft is het een zeer waardevolle toevoeging voor 
onze gemeente. Tijdens de startzondag op 4 september is de officiële 
lancering.  
 
Maar wat kunnen we er precies mee doen?  
 
We hopen natuurlijk heel veel! Hierbij alvast wat eerste informatie.  
 
De app is makkelijk vindbaar in de app store door te zoeken naar ‘kleine 
kerk’. Na het downloaden van de app op een telefoon of tablet, raden we aan 
om zo snel mogelijk een eigen profiel aan te maken. Profielen van 
gemeenteleden worden natuurlijk extra leuk als iedereen een mooie foto 
upload, zijn/haar verjaardag er in zet en misschien nog wat andere leuke 
weetjes. Dit verschijnt dan namelijk in de ledenlijst die in de app zit. Met de 
zoekfunctie wordt het opeens heel makkelijk iemand een kaartje te sturen 
met zijn/haar verjaardag!  
Een andere belangrijke functie van de app is de agenda-functie. Alle roosters 
bij elkaar in de app! In één oogopslag wordt zichtbaar welke dominee 
spreekt, wie het orgel/de piano bespeelt en wie de beamer bedient. 
 
Daarnaast wordt een bijdrage aan de collecte nog makkelijker! Het geven 
gaat via de app, maar dat wordt allemaal vanzelf duidelijk en gaan we nog 
uitleggen als we live zijn. 
 

Het leukste van de app is natuurlijk het sociale gedeelte! We zullen 
verschillende groepen maken, zoals bijvoorbeeld een groep voor jonge 
ouders, een groep voor de kerkenraad, een marktplaats en noem het maar 
op. Ook is er één groep waar iedereen in zit. Hier worden berichten geplaatst 
die voor de hele kerk relevant zijn.  
 

Ideeën voor groepen ontvangen we graag via 
communicatiecommissie@kleinekerk.nl zodat we die kunnen toevoegen aan 
de app.  
 

Uiteraard gaan we iedereen helpen waar nodig, zodat we echt met elkaar in 
de app contact kunnen hebben. Heb je er nog vragen over? Stel ze gerust aan 
een van ons! 
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Bijbelleesrooster 

 Nederlands Bijbelgenootschap 

 
za 10 sep 1 Koningen 16:8-22 Chaos  

zo 11 sep Lucas 15:1-10 Hoera, gevonden! 

ma 12 sep Lucas 15:11-32 De wachtende vader 

di 13 sep Psalm 142 Totale overgave 

wo 14 sep 1 Koningen 16:23-34 Dieptepunt 

do 15 sep 1 Koningen 17:1-16 Wonderlijke overvloed 

vr 16 sep 1 Koningen 17:17-24 Wonderlijk leven 

za 17 sep 1 Koningen 18:1-15 Rechtschapen hofmeester 

zo 18 sep 1 Koningen 18:16-29 Is hij soms op reis gegaan? 

ma 19 sep 1 Koningen 18:30-46 Vuurwerk op de Karmel 

di 20 sep 1 Koningen 19:1-9a Opgebrand  

wo 21 sep 1 Koningen 19:9b-21 Bron van rust 

do 22 sep Psalm 128 Voorspoed 

vr 23 sep Lucas 16:1-9 Creatief boekhouden? 

za 24 sep Lucas 16:10-18 Tot in de puntjes 

zo 25 sep Lucas 16:19-31 Waardoor laat jij je overtuigen? 

ma 26 sep Psalm 131 Stil 

di 27 sep 1 Koningen 20:1-12 Vrouwen en kinderen in de uitverkoop 

wo 28 sep 1 Koningen 20:13-22 Dronken overmoedigheid 

do 29 sep 1 Koningen 20:23-34 Berg- én vlaktegod 

vr 30 sep 1 Koningen 20:35-43 Eigen vonnis geveld 

za 1 okt Lucas 17:1-10 Geloof je, of geloof je het wel? 
zo 2 okt Lucas 17:11-19 Tien gereinigd, één genezen 
ma 3 okt Lucas 17:20-37 Word geen zoutpilaar 
di 4 okt Lucas 18:1-8 De aanhouder bidt 
wo 5 okt Lucas 18:9-17 Zeg niet: 'Gelukkig ben ik niet zoals die 

farizeeër ...' 
do 6 okt Lucas 18:18-30 Rijkdom 

vr 7 okt 1 Koningen 21:1-16 Pruilkoning 

za 8 okt 1 Koningen 21:17-29 Genadig God 

zo 9 okt 1 Koningen 22:1-12 ‘De koning van Israël’ 
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ma 10 okt 1 Koningen 22:13-28 Ongunstige boodschap 

di 11 okt 1 Koningen 22:29-40 Toevalstreffer? 

wo 12 okt 1 Koningen 22:41-54 Twee zonen 

do 13 okt Psalm 113 Lof zij de HEER 

vr 14 okt 2 Koningen 1:1-18 Alsof Israël zelf geen God heeft! 

za 15 okt 2 Koningen 2:1-14 Een dubbel deel 

 
 

Bericht van de crèche  
 Krista  Vliegenthart, scriba 

 
Op dit moment is er geen crèche meer voor de kinderen van 0 t/m 4 jaar op 
zondag, omdat er al langere tijd geen kinderen worden aangemeld. Wilt u 
graag uw kind(eren) naar de crèche brengen? Neem dan even contact op met 
Dorien de Jong via dorine@kleinekerk.nl. 
 
 
 

Schuldhulpmaatje Teylingen zoekt extra 
versterking !!! 
 Eelco de Jong, voorzitter Schuldhulpmaatje 

 
Schuldhulpmaatje Teylingen 
  … Helpt mensen vóór, tijdens en na 

schuldsituaties 
 
Om dit nog beter te kunnen, hebben we jou nodig!! 
Je begeleidt maatjes, koppelt hulpvragen aan hen en bent in contact met 
verwijzers.  
 
Iets voor jou? Mail dan nu: coördinator@teylingen.schuldhulpmaatje.nl 
 
Samen lukt ’t … 
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Boekentips 
 Nederlands Bijbelgenootschap 

 
De jongen, de mol, de vos en het paard 
Charlie Mackesy 
ISBN: 9789026623844 
Prijs: € 20,00 
 
Er gaat niets boven vriendelijkheid, zei het paard, ‘Stilletjes overstijgt dat 
alles.’ 
Een prentenboek vol wijsheden over allerlei belangrijke levensthema’s: 
moed, vertrouwen, angst, vriendschap, eenzaamheid en liefde. Filosofie 
voor iedereen. Drie dieren en een jongen ontmoeten elkaar, leren elkaar 
kennen en laten hun kwetsbaarheid zien. Vooral de tekeningen hebben me 
geraakt, de teksten vullen dat aan. De woorden in dit boek zijn vaak 
bevrijdend en troostend: ‘De waarheid is dat iedereen maar wat probeert.’ 
De eerste keer las ik het hele boek in een keer. Dan ben je op een bepaald 
moment verzadigd. Het is als met de meeste boeken over zingeving: op een 
dag heb je aan een bladzijde genoeg, om dat te laten resoneren in jezelf. 
 
6 op reis 
Mellody Alberts-Jonasse 
ISBN:9789493200289 
Prijs: € 22,95 
 
Daar gingen wij. Ons hebben en houden verpakt in zes 
rugzakken en één koffertje. We verkochten ons huis, 
sloegen de inboedel op, stopten met werken en haalden 
onze jongens (8, 12, 13 en 15 jaar) van school. We schreven 
ons uit, lieten Nederland achter en vertrokken op een reis rond de wereld. 
Dit is ons verhaal. Een verhaal over grote spinnen en drukke Aziatische 
steden. Over grensblokkades en wandelen door een zandstorm. Over 
vreemde eetgewoontes, fascinerende culturen, toeristische hotspots en 
louche hotelletjes. Over ons gewone gezin op een heel bijzonder avontuur, 
waarbij ons geloof en vertrouwen in God als een rode draad door alle 
belevenissen heen lopen. Een inspirerend verslag van een gezin dat alles 
achterliet en vertrok.  
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Bedankje 
 Arend en Ineke Tibben 

 
Lieve gemeenteleden van de Kleine Kerk. 
1 augustus was het dan eindelijk zo ver dat ik geopereerd mocht worden. We 
hebben ernaar uitgekeken. Onvoorstelbaar wat we aan reacties hebben 
gekregen: vele telefoontjes en appjes, 35 kaarten, bonbons en ons huis leek 
wel een bloemenwinkel.  
Heel veel dank, het heeft ons erg goed gedaan. 
Lieve groet van Arend en Ineke Tibben. 
 
 

Bloemendienst 
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een groet 
van de gemeente naar: 
 
3 juli: 

 Mevr. C.J. Spooren-Zilverentant 
 
10 juli: 

 Dhr. B.G. Huisman 
 Bruidspaar Nolles-Groenenberg 
 Bruidspaar van de Poll-Berends 
 Mevr. A van Kempen-Kruit 

 
17 juli: 

 Mevr. A.H. van den Berg 
 
24 juli: 

 Mevr. M. Koerts-Homan 
 Mevr. D.W. Burger-Visser 
 Dhr. C.B. Confurius 

 
31 juli: 

 Geen bloemengroeten 
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7 augustus: 
 Mevr. L.J. Stellingwerff Beintema-Blok 
 Bruidspaar Favier-Heusdens 
 Mevr. E.J. Tibben-Mulder 

 
14 augustus: 

 Mevr. C.J. Huisman-Keur 
 Dhr. J.W.A. Kort 

 
21 augustus: 

 Mevr. N. van Egmond-van Rij 
 Bruidspaar Huisman-Pool 
 Dhr. O. Rinzema 

 
28 augustus: 

 Mevr. P. Meijles-Hoogerbrugge 
 Mevr. P.J. van der Niet 
 Dhr. C.L. Leijnse 
 Petra en John Bosman 

 
 

Verhuizingen 
 
Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende 
gemeenteleden verhuisd binnen de gemeente of vertrokken naar 
een andere gemeente. 
 
Vertrokken: 
Mevr. C.J.J. Roobol 
Mevr. N.M. Kappe 
Dhr. A.P. Jansze 
Dhr. J.C. van der Geest 
 
Verhuisd binnen de gemeente: 
Dhr. D. van Iterson 
Dhr. C. de Vos en mevr. G. de Vos-Koetsier 
Dhr. C. Krikken en mevr. D. Krikken-Jonker 



 
 

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 via pastoraleraad@kleinekerk.nl of dominee@kleinekerk.nl 

Kerkenraad  voorzitter: Agnes Kappe, voorzitter@kleinekerk.nl 

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

Pastorale Raad voorzitter: vacant 

Diaconale Raad voorzitter: Erik Hietkamp, diaconaleraad@kleinekerk.nl 

C v Kerkrentmeesters voorzitter: Peter Boers, cvk@kleinekerk.nl 

Jeugdraad contactpersoon: vacant 

Kinderkerk contactpersoon: Jacobiene Meirink, jacobiene@kleinekerk.nl 

Rock Solid contactpersoon: Mirjam Mack – van Bellen, mirjam@kleinekerk.nl 

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, roel@kleinekerk.nl, 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 Inleveren Verschijnt   Nr Inleveren Verschijnt   
07 30-09-2022 12-10-2022   08 04-11-2022 16-11-2022 
09 09-12-2022 21-12-2022 Kerst 
 
 
  
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rond het licht dat leven doet 
 
 

Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede; 

wie in voor- of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden, 
bij de Heer zijn wij hier thuis, 

kind aan huis. 
 

Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen – 

als de kerk van liefde leest 
is het feest. 

 
Rond het water van de doop 

komt de Rode Zee ter sprake; 
droogvoets, tussen nood en dood 
volgen wij een brandend baken: 

in het nachtelijke uur 
vlamt een vuur. 

 
Rond de tafel, in de kring, 

staat ons land, de oogst voor ogen, - 
neem en eet, drink en gedenkt, 

proef hoe zoet: Gods mededogen, 
die ons schenkt in de woestijn 

brood en wijn. 
 

Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 

Paaslicht straalt ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, - 
licht dat dit geheim behoedt: 

God is goed. 
 

Uit: Liedboek voor de kerken, nr. 287 


