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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. 

 
16 oktober    4e Zondag van de Herfst 

10.00 uur:    ds. Annette Bosma, Sassenheim 
Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Zending 

 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 
 Autodienst:    dhr. W. Meijles, tel. 217224 
 
23 oktober    5e Zondag van de Herfst 

10.00 uur:    ds. Annette Driebergen, Noordeloos 
Bestemming 1e collecte: Geef om Gambia 

 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 221639 
 
30 oktober    6e Zondag van de Herfst 

10.00 uur:    dhr. Ab de Raad 
Bestemming 1e collecte: project Diaconie: Children Left Behind 

 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 
 Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel. 216525 
 
6 november   7e Zondag van de Herfst 
 10.00 uur:    dhr. Bram Oudenampsen, Rijnsburg 

Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Zending 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. W. Meijles, tel. 217224 
 
13 november   8e Zondag van de Herfst 

10.00 uur:    gezamenlijke dienst Diaconieën  
Teylingen, Julianakerk Sassenheim 

 Bestemming 1e collecte: Stichting Waterpas 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6  
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 
 Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 221639 
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20 november   Laatste Zondag Kerkelijk jaar 
10.00 uur:    ds. Suzan ten Heuw, Vlaardingen 
Bestemming 1e collecte: Leger des Heils 

 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel. 216525 
 
 

Column: Van gast naar gastheer 
 Ds Gertine Blom, predikant Protestantse Gemeente Sauwerd-Adorp-Wetsinge 

Overgenomen uit petrus.protestantsekerk.nl 
 
Het was de tijd van die eerdere vluchtelingencrisis, in 2015. In Utrecht, waar 
ik toen predikant was, verbleven grote groepen in de Jaarbeurs en op andere 
plekken. Mensen uit de stad organiseerden activiteiten om deze 
vluchtelingen uit Syrië iets van afleiding te bieden, en in Zuilen bood een 
groep uit de kerk een maaltijd aan. 
 
Op een doordeweekse avond kwamen er zo’n twintig Syrische mannen de 
kerk in en schoven bij ons aan tafel. We zaten door elkaar, asielzoeker en 
autochtoon, Syrisch en Nederlands. Er stonden schalen vol eten, gemaakt in 
eigen keukens, van die typisch Hollandse grote-maaltijd-gerechten als 
pastasalade en aardappelsalade, en daarvan werd opgeschept. 
 
De man die naast mij zat, kende wat Engels en vertelde iets over wat hij had 
achtergelaten. Gezin, huis, werk. Hij liet foto’s zien op zijn telefoon. Ik 
vertelde over mezelf en over de stad. De kerk gonsde van de gesprekken aan 
de tafel, die soms vooral met gebaren en weinig woorden gevoerd werden. 
 
Op een gegeven moment waren de borden leeggegeten, maar het eten was 
nog lang niet op. Toen veranderde er iets in de dynamiek van de maaltijd. 
De Syrische mannen, de vluchtelingen, de gasten, stonden op en begonnen 
ons, de Nederlanders, de kerkmensen, de gastheren- en vrouwen, op te 
scheppen en uit te delen. Wil je nog iets? vroeg de man naast mij. Graag, zei 
ik. En hij schepte mijn bord vol. 
 
De gasten werden gastheren. Zomaar, opeens.  
 
Er was iets veranderd in de ongelijke verhouding van afhankelijke 
nieuwkomers en welgestelde weldoeners. We sloten de avond af met een 
multireligieus en meertalig avondgebed. Er was iets van een gelijkheid 
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ontstaan, die onderstreept werd door ons gezamenlijke bidden. Mensen voor 
God. Allen levend van genade. 
 
Pas veel later, toen ik me voor een kerkdienst over het verhaal van de 
Emmaüsgangers uit Lucas boog, drong het tot me door. Dat er iets van dat 
Emmaüsverhaal in de maaltijd had gezeten. Dat de man naast mij, op het 
moment dat hij mij opschepte, in mijn ogen ook veranderd was. Ik ging hem 
in een nieuw licht zien. ‘Toen Hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam Hij 
het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun 
ogen geopend en herkenden ze Hem.’ 
 
Dat soort Emmaüsmomenten heb ik daarna nog weleens meegemaakt. 
Afgelopen week nog, toen ik probeerde op een dag vol stakingen en 
storingen met de trein naar Groningen te reizen. Ik hielp een moeder en 
dochter uit Syrië die op weg waren naar het AZC in Assen. Wat begon als 
een afhankelijke relatie, veranderde in een gelijkwaardigheid toen we langer 
naast elkaar in de trein zaten. We elkaar in de ogen keken. En lachten. 
 
We zijn allemaal mens voor God. Soms kan ik dat vergeten. Of, eerlijker: 
heel vaak vergeet ik dat. Maar gelukkig stuurt God af en toe een vreemdeling 
op mijn pad die mij de ogen opent. 
 
 

De voorzittershamer 
 Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad 

 
Beste gemeenteleden, 
We zijn weer begonnen en ik heb, misschien wel net als jullie, het gevoel 
dat er wel degelijk iets bruist in de gemeente. Ambtsdragers zijn bevestigd, 
alle vrijwilligerstaken worden weer volop opgepakt, de Kleine Kerk app 
bewijst de betrokkenheid in onze gemeente, kortom; het belooft een mooi 
seizoen te worden! 
 
Zo is er een enorme groep enthousiaste jonge ouders die zich met hart en 
ziel inzet voor de jeugd. Rock Solid is weer begonnen voor de jeugd in de 
leeftijd van 10-14 jaar. Op een speelse manier wordt het geloof bij de jeugd 
gebracht, want naast de spelletjes, wat lekkers en gezelligheid is er veel 
ruimte voor Verdieping en komen er mooie en openhartige antwoorden en 
gesprekjes op tafel. Via de app houdt de leiding van Rock Solid en de 
kindernevendienst ons op de hoogte van hun werkzaamheden. Mooi om te 
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zien dat er vanuit de gemeente zoveel leuke reacties op worden gegeven. Dat 
toont betrokkenheid en geeft moed om door te blijven gaan. Op zondag 2 
oktober is het thema; humor, en op 16 oktober is het thema; 
toekomstdromen. Alle kinderen in de leeftijd van 10-14 jaar zijn welkom, 
ook als je dit schooljaar 10 jaar wordt. Vanaf 09.45 ben je welkom in De 
Verdieping. En voor alle kids geldt: vergeet je ouders niet naar de kerk te 
brengen! 
 
In de kerkenraad zijn we, naast het dagelijks bestuur, bezig om documenten 
te updaten zoals de handleiding voor ambtsdragers en de plaatselijke 
regeling. De afgelopen jaren zijn er best wat dingen verandert, zoals 
bijvoorbeeld de online diensten. En nu met de app wordt ook de collecte 
makkelijker gemaakt. Met andere woorden; het digitale tijdperk gaat ook bij 
ons steeds meer een rol spelen. Sommigen moeten daar aan wennen, maar 
voor velen van ons is het iets, waar we allang gewend aan zijn. Dankzij 
corona openden de kerkdeuren zich wereldwijd door online diensten uit te 
zenden. We zien daardoor hoe het bij anderen gaat en dat inspireert. En 
hoewel de app in eerste instantie nog met enige scepsis werd ontvangen, 
blijkt dit toch echt een krachtige tool om met elkaar als gemeente in contact 
te zijn en blijven. Er zullen wellicht gemeenteleden zijn wiens pet dit te 
boven gaat, die moeite hebben met het volgen van de online diensten, of het 
installeren van de app. Graag druk ik u op het hart om dan vooral hulp te 
vragen! Bijvoorbeeld na de dienst tijdens het koffiedrinken, naasten om u 
heen, of een gemeentelid waar u contact mee heeft…we zijn er om elkaar te 
helpen. 
 
Op 12 oktober aanstaande is er een vergadering van de Teylinger PKN 
gemeenten in Warmond, waarbij wij natuurlijk ook aanwezig zijn. Het is fijn 
om met elkaar in contact te zijn, te weten wat er speelt binnen de 
buurtgemeenten en nog belangrijker; of we wat voor elkaar kunnen 
betekenen. Nog niet zolang geleden waren we welkom in Warmond om daar 
de zondagse eredienst te vieren. Het was een succes!  
 
In de agenda zetten: 
 
Op zondag 13 november aanstaande organiseren de diaconieën van 
Teylingen weer een gezamenlijke dienst in de Julianakerk in Sassenheim. 
Onze eigen diaconie geeft daar in de aankomende zondagsbrieven en 
kerkbrieven weer aandacht aan. Ik moedig jullie echt aan om hier naartoe te 
komen, óók als het slecht weer is. :) 
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4 november aanstaande is de welbekende vrijwilligersavond. Heb jij een 
vrijwilligerstaak binnen onze gemeente, reserveer deze datum dan in je 
agenda en hou de berichtgeving via zondagsbrief, kerkbrief én app in de 
gaten.  
 
Bij het schrijven van dit stukje ben ik helaas ziek door corona. Na het 2,5 
jaar buiten de deur te hebben gehouden, bracht ik een week in isolatie door 
op onze slaapkamer. Ik kan niet anders zeggen dan dat dat verschrikkelijk 
saai en eenzaam was. Er was niks te klagen over de verzorging van mijn 
lieve gezin maar manmanman…wat kan een mens dan een knuffel en de 
gezelligheid missen. Lang leve het digitale tijdperk!...face-timen met man, 
kids en vrienden was een uitkomst en maakte het wat draaglijker. Jullie 
hebben vast zo allemaal de eigen ervaring op dit gebied, maar ik realiseerde 
mij daardoor ook dat er veel mensen zijn die zich eenzaam voelen. Voor wie 
dit dagelijkse kost is. Ook binnen onze eigen gemeente. Toevallig sprak ik 
een bekend gemeentelid, die vertelde dat zijn werkzaamheden voor de 
Paraplu veel voldoening geven. Deze winkel met een missie in onze eigen 
Herenstraat is een ware verbinder. Iedereen kan hier binnenlopen voor een 
kop koffie/thee en een praatje. Als kerkenraad en gemeente kunnen wij niet 
alles signaleren, dus bel elkaar eens op, maak een praatje, vraag hoe het 
daadwerkelijk gaat én…luister. Daarin ligt namelijk niet alleen een taak voor 
het pastoraat, maar kunnen we laten zien dat dat stukje pastoraat ook in 
onszelf zit. 
 
Fijn te melden dat ds. Esmeralda Mandemaker uit Noordwijkerhout sinds 
kort onze consulent is. Zij is er met name om de kerkenraad te ondersteunen 
en te helpen, maar doet dit ook bij de beroepingscommissie waarbij ze 
volledig op de hoogte is van het reilen en zeilen. Ds. Mandemaker woont 
ook de vergaderingen bij van de kerkenraad. Wij ervaren het als zeer 
waardevol dat wij bij vragen kunnen terugvallen op deze fijne predikant. 
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Even voorstellen…  
 Hanny Segaar, voorzitter Pastorale Raad 

 
Deze kerkbrief lijkt me een prima plek om iets over mezelf te 
vertellen, want ondanks dat ik al sinds 1989 in Voorhout 
woon, ben ik er niet erg zichtbaar geweest en zeker niet in de Kleine Kerk. 
 
Na mijn scheiding in ’86 ben ik samen met mijn 2 kinderen in Voorhout 
komen wonen en bij Akzo Nobel gaan werken. Daar leerde ik mijn huidige 
man Cees kennen. In 1994 zijn we getrouwd, maar alleen in het 
Gemeentehuis en niet in een kerk omdat Cees zonder geloof was opgevoed 
en mijn geloof op een “laag pitje” stond. 
Maar het ongelooflijke is gebeurd toen Cees in 2008 tot 2 keer toe een 
spreker op TV zag en vervolgens naar de kerk van die spreker, Wigle 
Tamboer wilde. En wat een verandering is dat in ons leven gebleken! In de 
Baptistengemeente De Meerkerk is Cees gedoopt, hebben we de Alpha 
cursus gevolgd en is ook ons huwelijk nog ingezegend. 
 
Maar ondanks dat we ons daar heel gezegend hebben gevoeld, bleek de 
afstand tot Hoofddorp een steeds groter obstakel voor Cees die inmiddels al 
8 jaar Parkinson heeft en ’s morgens meer tijd nodig heeft.  
Nadat we, na veel nadenken, de knoop hadden doorgehakt om die periode 
af te sluiten, was het voor ons een logische stap ons hier bij de Kleine Kerk 
aan te sluiten. We realiseerden ons wel dat we heel wat verschillen in 
samenkomsten en organisatiestructuur zouden tegenkomen, maar het gevoel 
van verbonden te zijn in het geloof in de Ene God overheerst. 
Omdat Cees en ik in de Meerkerk actief waren, was dat hier in de Kleine 
Kerk ook mijn verlangen. Ik hoefde niet lang te wachten op een geschikte 
taak, omdat mij gelijk al na een van de eerste diensten gevraagd werd, of ik 
bezoekvrijwilliger wilde worden bij de Pastorale Raad. Nadat ik ja had 
gezegd ging het snel. Nadat Agnes Kappe haar noodkreet liet horen over de 
bezetting in de Kerkenraad, ben ik daar op ingegaan. Afgelopen 4 september 
was daar het moment dat ik tijdens een prachtige dienst in de Boerhaave 
tuin, bevestigd ben als ouderling en voorzitter van de Pastorale Raad. 
 
Ik realiseer me dat het allemaal wel heel snel gaat en dat ik eerst ieders 
vertrouwen moet zien te winnen, maar ik wil graag vol enthousiasme aan 
deze bijzondere taak beginnen en weet me daarbij gesteund door de 
Kerkenraad en bovenal door Gods leiding. 
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Vanuit het CvK 
 Peter Boers, voorzitter 

 
Uniek aanbod voor aankoop van de NBV 21 
Op 13 oktober 2021 is de NBV21 verschenen, de nieuwste Bijbelvertaling 
welke beschouwd wordt als dé Bijbel van de 21e eeuw. Wij lezen daar in de 
kerk alweer enige tijd uit en hopelijk kunt u deze nieuwe vertaling 
waarderen. Van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap kregen wij 
bericht dat de standaard uitvoering, met stijlvolle linnen rug, tijdelijk 
aantrekkelijk is geprijsd. Van 1 oktober tot en met 31 december is deze 
Bijbel namelijk bij hen in prijs verlaagd van € 38,- naar € 28,-. U kunt hem 
via de website bestellen: shop.bijbelgenootschap.nl (verzending gratis). 
 
Aktie kerkbalans 
We zijn alweer begonnen aan de voorbereidingen voor de aktie kerkbalans 
2023. In deze onzekere tijden, waarin de prijzen hard zijn gestegen en vooral 
de energiekosten de pan zijn uitgerezen en gezinnen met hun financiën klem 
lopen, zal het wel spannend worden hoe dit volgend jaar voor de kerk gaat 
uitpakken. We zijn echter vol vertrouwen en gaan vol goede moed aan de 
slag! We zitten nu echter ook nog volop in de ontvangstperiode van de aktie 
kerkbalans 2022. Deze verloopt als volgt: 
 

 
 
Helaas geeft dit overzicht niet welke bedragen vorige jaren rond deze tijd 
zijn ontvangen, administratieve systemen zijn soms ondoorgrondelijk! Voor 
de jaren 2019 t/m 2021 vindt u in de laatste kolom de opbrengst van het 
gehele jaar en voor 2022 de ontvangsten t/m 27 september jl., € 61.576,48.  
Ik kan wel meegeven dat tot 22 oktober 2021 er een bedrag van € 61.383,= 
binnen was en daar zitten we dus nu al boven, fantastisch toch? Dank aan 
allen die inmiddels hun bijdrage, al dan niet deels, hebben voldaan. Wij zijn 
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ons wel bewust van de opgetreden beperking in de gezinsbudgetten door de 
gierend hoge inflatie. Helaas hebben we daar als kerk ook mee te maken, 
maar mocht u echter, om welke reden dan ook, onverhoopt moeite hebben 
om uw eerdere toezegging voor het jaar 2022 na te komen, geef dit dan aan 
mij door via peterb@kleinekerk.nl of bel me via 06-40378205. Rappels en  
irritaties aan uw zijde zijn dan hopelijk niet nodig. Vanzelfsprekend wordt 
e.e.a. door ons strikt vertrouwelijk behandeld! 
 
Donkey app 
Inmiddels beginnen we de mogelijkheden van de app al te ontdekken en 
hopelijk gaat deze app een centrale plaats in onze gemeente innemen. Ik hoor 
veel enthousiaste reacties. Dank aan allen die deze fantastische app mogelijk 
hebben gemaakt! Ter ondersteuning van de kosten van de app ontvingen wij 
van een betrokken gemeentelid/familie een gift van maar liefst € 1.000,=. 
Hartelijk dank voor deze financiële en zeer gewaardeerde ondersteuning! 
 
Solidariteitskas 2022 
In 2021 ontvingen wij voor de solidariteitskas in totaliteit € 2.260,=. De aktie 
voor het jaar 2022 loopt nog steeds, maar tot eind september ontvingen wij 
al bijdragen tot een bedrag van € 1.970,=. Iedere week komen er echter nog 
betalingen binnen, hopelijk komen wij dicht in de buurt van de ontvangsten 
in het jaar 2021. Wilt u nog bijdragen?  Dat kan door overboeking van uw 
bijdrage (richtbedrag 10 euro per lid) naar rekening NL 85 RABO 037 3731 
183 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Voorhout o.v.v. “solidariteitskas”.  
 
Wijzigingen College van Kerkrentmeesters 
In de vorige kerkbrief heb ik u de nieuwe samenstelling van het CVK 
gemeld. Kees Jan Visser, welke de functie van secretaris zal gaan vervullen, 
en Andreas Mack, welke verantwoordelijk zal worden voor het gebouwen-
beheer. Zij stellen zich (voor zover nodig) aan u voor: 
 
Kees Jan Visser 
Op het moment dat ik dit schrijf, zit ik op de bank. Ik kon op tijd thuis zijn 
omdat we een directie tweedaagse hadden van de stichting waar ik werk. Dit 
was in Noordwijk, een thuiswedstrijd dus. Ik ben bovenschools directeur van 
twee basisscholen in de gemeente Leidschendam-Voorburg. De scholen 
moesten het de afgelopen twee dagen even zonder mij doen. Ik ben nu dus 
op tijd thuis, de kinderen komen zo uit school dus dat komt goed uit. Mijn 
vrouw Lonneke werkt ook in het onderwijs, als beleidsmedewerker bij een 
bestuur. Zij zit in de serre online te vergaderen. Onze hond Charlie zit alvast 



9 
 

uit het raam te staren, wetende dat kinderen elk moment thuis kunnen 
komen. Samen met Lonneke heb ik in totaal 6 kinderen, waarvan er 4.5 nog 
thuis wonen. Het “halve” kind woont in Amsterdam, maar vindt het ook nog 
fijn om veel thuis te zijn (de was doet ze zelf, hoera!). Nu ik dit type denk 
ik: ze eet mee vanavond dus daar moet ik rekening mee houden als ik 
boodschappen ga doen straks. De oudste twee (21 en 24) zijn dus al het huis 
uit, de jongste vier (8, 11, 13 en 17) eten natuurlijk elke dag thuis. Ik ga er 
eigenlijk vanuit dat u mij wel kent. Ik kom al bijna 40 jaar in de kleine kerk 
en speel ook al 25 jaar piano en orgel tijdens de kerkdiensten. Daar hebben 
we dan ook gelijk mijn grootste hobby te pakken, muziek maken. Ik speel 
piano, zing en kan ook drummen als het nodig is. Ik maak ook mijn eigen 
muziek, vooral gebaseerd op emotionele gebeurtenissen. Mocht u het leuk 
vinden, zoek op mijn naam op spotify of YouTube, dan komt u mij vanzelf 
tegen… In dat geval is het handig als u mijn naam weet: Kees Jan Visser. 
Komende zondag (2 oktober) word ik bevestigd als ouderling met als functie 
lid van het CvK. Als u dit leest, is dit dus al gebeurd. De oproep van onze 
voorzitter heeft ertoe geleid dat ik deze functie op mij neem. Ik heb enorm 
veel zin om op deze manier een bijdrage te leveren aan onze gemeente. 
Inhoudelijk sluit dit ook mooi aan bij mijn interesses en mijn werk. Ik kijk 
uit naar een fijne samenwerking binnen het CvK en binnen de kerkenraad. 
Mocht u mij willen bereiken, dat kan via onze kerk app en via 
keesjan@kleinekerk.nl. 
 
Andreas Mack 
Eigenlijk is bij ons de vrijdagavond altijd relaxed, het is opblijfavond. Elke 
week mag een van de kinderen een film uitkiezen, deze week is Timo aan 
de beurt. Vandaag is het de “Minions” film geworden, uiteraard met chips 
erbij. Normaal zitten we dan met z’n allen (Ruben (10),Timo (8), Judith (6), 
Mirjam en ik) op de bank. Behalve vandaag, ik moet nog even dit stukje  
schrijven. 
 
Oorspronkelijk kom ik uit het zuiden van Duitsland waar ik in de 
Protestantse Kerk opgroeide. In 2005 woonde ik voor het eerst in Nederland. 
In deze periode hebben Mirjam en ik elkaar leren kennen. In 2009 zijn wij 
getrouwd en in Voorhout komen wonen. In Nederland heb ik voor 
verschillende grote bedrijven gewerkt, als wetenschapper in de numerieke 
stromingsleer. Eerst in de ruimtevaart en later o.a. in de energietransitie. 
 
We komen nu ruim een jaar in de Kleine Kerk, nadat we eerder in de 
Baptistengemeente Kaleb kwamen. Uiteindelijk wilden we ons meer gaan 
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inzetten in de plaats waar we wonen en dat ook de kinderen met vriendjes in 
een kerk dichtbij op kunnen groeien. Mirjam en ik draaien sindsdien allebei 
mee in de kindernevendienst en we voelen ons hier helemaal thuis. Een tijd 
geleden ben ik gevraagd om het CvK te versterken en mee te werken in het 
gebouwenbeheer. Graag wil ik hier mijn steentje aan bijdragen, onder andere 
om de gebouwen toekomstbestendig te maken. En voor dat je het weet zit je 
al in online meetings voor ‘introductie kerkrentmeester’ of ‘subsidieregeling 
duurzaam maatschappelijk vastgoed’… Bereiken kunt u mij trouwens onder 
andreas@kleinekerk.nl. Nu pak ik ook mijn chips, en dan lekker op de bank 
chillen met de “Minions”. 
 
 

Van de Diaconie 

 Petra Bosman, voorzitter 

 
We hebben afscheid van Joke genomen, en we gaan 
haar zeker missen. Denk je eraan dat je nog een 
stukje moet schrijven voor de Kerkbrief. Joke belde me hierover. En dat er 
een deadline in tijd is?  
En natuurlijk te laat dus ik hoop dat het nog geplaatst kan worden. Als u het 
aan het lezen bent is het gelukt. Met dank aan de redactie die deze 
beginnersfout door de vingers ziet (red: het was maar een uur te laat, nog 
niet de laatste kopie…).  
 
Erik is nu ouderling geworden met een bijzondere opdracht. Dit wordt vast 
nog door onze Voorzitter Agnes verder uitgelegd. De functie van voorzitter 
Diaconie vervul ik nu. Diana heeft de secretariële taken op zich genomen en 
verder doet Jaap de financiën. Wat nieuw is, is dat we nu een Diaconie 
commissie hebben die ons helpt met taken en organiseren van activiteiten. 
We hebben drie oud voorzitters die deze taken gaan opnemen. Deze taken 
zijn vaak projectmatig en niet structureel, maar het is wel fijn dat ze gedaan 
kunnen worden. Joke, Martha en Agnes komen ons versterken. Dames 
welkom. 
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Save the date 
Op vrijdag 4 november wordt er vanuit de Kerkenraad een 
vrijwilligersavond georganiseerd, de Diaconie gaat deze organiseren. Dus 
zet een kruis in uw agenda op 4 november. We beginnen met koffie rond 
19.45 het thema  is “een ouderwets gezellige avond”. 
 
Op zondag 13 november is er een gezamenlijke dienst in de Julianakerk in 
Sassenheim. Dit wordt georganiseerd door de Diaconie Teylingen.  De 
voorganger is ds. de Reus, het koor Voice of Joy gaat een aantal mooie 
liederen zingen. Het thema is Water, de opbrengst van de collecte is voor 
Stichting Waterpas.  
 
Warme Kerstgroet 
We gaan dit jaar weer de warme Kerstgroet rondbrengen. Dit project doen 
we al jaren en ik denk dat het verder niet veel uitleg nodig heeft. Als u 
iemand weet voor de warme kerstgroet, dan kunt u dit doorgeven aan 
diaconie@kleinekerk.nl graag voor 30 november.  
Tot zondag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gebruik nu onze eigen kerk-app  
De hele kerk in één app 
 
 
Zoek in de app-store (Google en Apple) naar ‘kleine kerk’ 
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In en rond De Verdieping / Kleine Kerk 
 Annelies Griekspoor, beheerder van de Verdieping/koster rouw- en trouwdiensten  

 
De Kleine Kerk 
Verheugd kan ik jullie vertellen – misschien al eerder bekend gemaakt - dat 
onze mooie Kleine Kerk sinds enige tijd een officiele trouwlocatie is in 
Gemeente Teylingen. Mede door dit feit hebben we in 2022 al drie 
huwelijken mogen meemaken en eentje staat nog op stapel. 
De kerk wordt dan prachtig versierd en ieder bruidspaar geeft hieraan 
zijn/haar eigen invulling. Heel fijn om samen met hen van die ene dag een 
onvergetelijke te maken. Vaak komen er gasten vanuit heel Nederland en zo 
staat dus dan onze Kleine Kerk een beetje op de kaart. 
 
Vaak werd de kerk meer gebruikt voor uitvaarten en soms voor exposities 
of een concert. Voor dit laatste gaan we in 2023 dit prachtige gebouw meer 
gebruiken, want we hebben een enthousiaste groep mensen, genaamd 
‘Vrienden van de Kleine Kerk’, die mooie evenementen gaan organiseren.  
Het is zelfs zo, dat we soms in elkaars vaarwater zitten, maar dat lost zich 
vrijwel snel op. Immers is gebruik beter dan leegstand. 
We zijn inmiddels in het bezit van een prachtige en duidelijke flyer, 
waarmee we onze Kleine Kerk en de Verdieping aanprijzen. Je kunt deze 
vinden in de Verdieping en hij hangt bij de ingang van de Kleine Kerk. Neem 
er eentje mee en maak ‘reclame’. Laat gegadigden het liefst mailen naar het 
emailadres in de flyer.  
 
De Verdieping 
Nu we bijna onze pandemie vergeten zijn en weer volop de Verdieping 
gebruiken, kan ik hier ook melden, dat de vraag naar huur en mogelijkheden 
mij dagelijks bereiken. Samen met de huurder zoeken we naar een geschikte 
zaal en de juiste dag, zodat we weinig tot geen last hebben van andere 
aanwezige huurders. Zo komen we vrijwel altijd tot overeenstemming. 
 
Echter, door het gebruik door meerdere partijen/huurders, wil ik hierbij één 
en ander onder de aandacht brengen. 
We hebben huurders die wekelijks dezelfde zalen op dezelfde tijdstippen 
gebruiken. De Seniorenvereniging is al jaren onze vaste huurder en daar zijn 
we erg blij mee. Zij gebruiken ook twee planken in de koelkast in de keuken 
en hebben daar hun eigen voorraad dranken staan. Er hangt een briefje welke 
planken dit zijn. Het is dan niet fijn als iemand van de Seniorenvereniging 
tegen me zegt, dat er meerdere flesjes bier uit hun krat zijn gehaald. Dit is 
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echt vervelend en ik wil dan ook iedereen vragen: gebruik eigen voorraad, 
eigen meegenomen drank en kom niet aan alle andere etenswaren in het 
magazijn of in de koelkast. We gebruiken de Verdieping samen en houden 
dus rekening met elkaar. 
 
De uitschuifbare wanden is ook een puntje. Het is toch een bepaalde 
handeling die men moet kunnen/volgen om de (dure) wanden goed open- en 
dicht te kunnen doen. Het liefst laten we dit niet aan externe huurders over 
en help ik hen. Ook hiervoor geldt: lukt het niet, heb je vragen oid, zoek me 
op. 
 
Om een goed overzicht te houden, wordt onze digitale agenda Supersaas 
heel goed gebruikt. Daarin staan alle geplande evenementen en welke zalen 
er worden gehuurd. Heb je iemand die in de Verdieping iets wil vieren, een 
vergadering wil houden, of alleen eens binnen wil kijken om de 
mogelijkheden te bespreken, schroom niet mijn telefoonnummer door te 
geven of een mail te sturen naar deverdieping@kleinekerk.nl. 
 
Het sleutelbeleid is voor de meeste externe eenmalige huurders hetzelfde: 
men geeft een tijd door wanneer er geopend moet worden. Ik kom dan het 
liefst zelf naar de Verdieping, open voor hen, leg alles uit en maak hen 
wegwijs. Een reserve setje sleutels – welke altijd in het afgesloten Kerkelijk 
Bureau ligt – wordt dan meegegeven en de afspraak voor sleutel inleveren 
wordt besproken. Het alarm kan ikzelf regelen op mijn telefoon.  
We geven dus geen sleutels buiten het gebouw uit handen en geven geen 
codes. 
 
Tot zover even een kleine update. 
 
 
 

 

Wie preekt er zondag? 
 

Behalve in de Kerkbrief vindt u ook alle info op    

www.kleinekerk.nl 
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2 november Allerzielen in het Licht 
 Jan Mosselman, Administratie en Beheer begraafplaats  

 
In de loop van de jaren 
hebben wij veel mooie 
reacties ontvangen op de 
activiteit ‘Allerzielen in het 
licht’. Kees Visser heeft 
daarvoor destijds het 
initiatief genomen. Ondanks 
de coronaperikelen van de afgelopen twee jaar konden wij tóch jaarlijks 
meer belangstellenden verwelkomen in onze mooie Kleine Kerk en op de 
begraafplaats. Ook dit jaar staan wij op woensdag 2 november weer stil bij 
onze dierbaren en overledenen. Evenals voorgaande jaren is de begraafplaats 
sfeervol verlicht (met dank aan onze onvolprezen Oranje Vereniging!) en 
brandt er op ieder graf een kaarsje. Uiteraard is de Kleine Kerk open van 
19:00 tot 21:00 uur en van buiten mooi aangelicht. In de kerk is het licht 
gedempt, branden er kaarsen en klinkt er zachte pianomuziek. Er is 
gelegenheid voor een moment van inkeer, gebed of gedachten aan 
overledenen. Zo u wilt kunt u ook een kaarsje ter nagedachtenis aansteken. 
Opdat wij niet vergeten. Allerzielen in het Licht 2022: warm aanbevolen!  
 
 

Nabestaanden gezocht 
 Jan Mosselman, Administratie en Beheer begraafplaats  

 
Erich Ferdinand IJsbrand Bogaards, Margaretha Mentink 
De houder van de Begraafplaats bij de Kleine Kerk is op zoek naar de 
rechthebbende, familie of nabestaanden van  
 
  Erich Ferdinand IJsbrand Bogaards 
  Margaretha Mentink 
 
die zijn begraven in graf 13 L.  
 
De rechthebbende van voornoemd graf, familie, nabestaanden of ieder ander 
die hierover nadere informatie kan verstrekken, worden dringend verzocht 
contact op te nemen met de administrateur van de begraafplaats bereikbaar 
via begraafplaats@kleinekerk.nl of via 06 – 21433209. 
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Kerk in Actie zoekt collectanten  
 Frank Brocken, collectecoördinator Kerk in Actie 

 
Van 21 tot 26 november organiseert Kerk in Actie haar landelijke huis-aan-
huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Om deze collecte 
tot een succes te maken, zoeken we collectanten. Doe je mee? 
 
Kerk in Actie organiseert de collecte in 2022 voor de derde keer. De 
afgelopen jaren was de landelijke collecteweek een groot succes. Het 
collectedoel sprak erg aan en de collecte werd positief ontvangen. “Mooi dat 
de kerk zich van deze kant laat zien”, zeiden gevers. 
 
Het doel van de collecte is, net als vorige jaren, een beter leven voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. In Griekse vluchtelingenkampen 
verblijven duizenden kinderen. Zij hebben onze hulp nog steeds heel hard 
nodig. Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en 
probeert deze kinderen op een betere plek te krijgen.  
 
Frank Brocken organiseert de collecte in Voorhout. Wil jij 
vluchtelingenkinderen in Griekenland ook helpen? Meld je dan aan als 
collectant bij de collectecoördinator Frank Brocken, 0252232218, 
frankelies14@gmail.com. Je kunt je ook opgeven bij het landelijk 
collecteteam van Kerk in Actie: 030 - 880 1701, collecte@kerkinactie.nl of 
via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte. 
 
Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in 
Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. 
De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen die slachtoffer zijn 
van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en 
mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in 
Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of 
uitbuiting. Kijk ook op kerkinactie.nl.  
 

                ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kopje Koffie? 
 

elke tweede dinsdag  
van de maand vanaf 10.00 uur  

 staat in De Verdieping de koffie klaar 
                ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2022 
 Arend Tibben 

 
April 
Kerk       € 307,95 
Jong protestant     €   58,70 
Kerkinactie/werelddiaconaat   €   61,15 
Gambia      €   72,10 
Libanon      € 169,95 
Blessed generation    €   64,80 
 
Mei 
Kerk       € 188,10 
Missionair werk     €   85,95 
Buitenlands jaarproject    €   73,30 
Kerkinactie/noodhulp    €   48,10 
Kerkinactie/binnenlands diaconaat  €   75,50 
Children left behind    € 174,50 
 
Juni 
Kerk       € 289,46 
Kerkinactie/zending    € 114,20 
World vision     €   80,30 
ZOA       €   52,05 
Waterpas (avondmaal)    €   70,40 
Kerkinactie/binnenlands diaconaat  €   78,- 
 
Bovenstaande is het resultaat van de collecten in de kerk, donaties welke op 
een andere wijze zijn binnengekomen staan hier niet vermeld. 
 
Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage. 
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Bijbelleesrooster 

 Nederlands Bijbelgenootschap 

 
zo 9 okt 1 Koningen 22:1-12 ‘De koning van Israël’ 

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 

zo 16 okt 2 Koningen 2:15-25 De nieuwe profeet 

ma 17 okt 2 Koningen 3:1-19 Een goedgekozen bondgenoot 

di 18 okt 2 Koningen 3:20-27 Mensenoffer 

wo 19 okt 2 Koningen 4:1-7 Wonder achter gesloten deuren 

do 20 okt Lucas 18:31-43 Kom dat zien! 

vr 21 okt Lucas 19:1-10 Groot in het koninkrijk van God 

za 22 okt Lucas 19:11-28 Gebruik wat je hebt 

zo 23 okt 2 Koningen 4:8-24 Gastvrijheid beloond 

ma 24 okt 2 Koningen 4:25-37 Geen valse hoop 

di 25 okt 2 Koningen 4:38-44 Goed te eten 

wo 26 okt Lucas 19:29-40 Onvermijdelijke eer 

do 27 okt Lucas 19:41-48 Emoties 

vr 28 okt Lucas 20:1-8 Geen antwoord 

za 29 okt Lucas 20:9-19 Toch een antwoord 

zo 30 okt 2 Koningen 5:1-19a Gehoorzaamheid loont 

ma 31 okt 2 Koningen 5:19b-27 Hebzucht loont niet 

di 1 nov Psalm 84 Allerheiligen - Wonen in Gods huis 

wo 2 nov 2 Koningen 6:1-7 Drijfijzer  

do 3 nov 2 Koningen 6:8-23 Wij zijn met meer 

vr 4 nov 2 Koningen 6:24–7:2 Zondebok  

za 5 nov 2 Koningen 7:3-20 De hemelsluizen gaan open 

zo 6 nov 2 Koningen 8:1-6 Met terugwerkende kracht 

ma 7 nov 2 Koningen 8:7-15 Zelfvervullende profetie? 
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di 8 nov 2 Koningen 8:16-29 Familiebanden  

wo 9 nov 2 Koningen 9:1-13 Een ‘schone’ lei 

do 10 nov 2 Koningen 9:14-29 Nabot gewroken 

vr 11 nov 2 Koningen 9:30-37 Gekapt  

za 12 nov Lucas 20:20-26 De mond gesnoerd 

zo 13 nov Lucas 20:27-40 Woorden van eeuwig leven 

ma 14 nov 2 Koningen 10:1-17 Niemand ontkomt 

di 15 nov 2 Koningen 10:18-36 Baäl neergeslagen 

wo 16 nov 2 Koningen 11:1-20 Verborgen baby wordt koning 

do 17 nov 2 Koningen 12:1-9 Het kind en de hogepriester 

vr 18 nov 2 Koningen 12:10-22 Herstelwerkzaamheden  

za 19 nov 2 Koningen 13:1-9 Hardleers  

zo 20 nov 2 Koningen 13:10-25 Geluk bij een ongeluk 

 
 

Thema-avond SchuldHulpMaatje 
 Eelco de Jong, voorzitter SchuldHulpMaatje Teylingen 

 
Parochie Sint Maarten organiseert op woensdag 19 
oktober een thema-avond rond SchuldHulpMaatje. 
Die avond vindt plaats in De Maasgaarde, Herenweg 
9A in Noordwijkerhout. Doel van deze avond is de bekendheid van het werk 
van SchuldHulpMaatje in de Bollenstreek te vergroten. Directeur Carla van 
der Vlist van de landelijke organisatie zal een inleiding houden. 
 
SchuldHulpMaatje wordt per gemeente in samenwerking met 
SchuldHulpMaatje Nederland opgezet en dat op initiatief van de kerken in 
die gemeente, zoals eind vorig jaar SchuldHulpMaatje Teylingen door PG 
Voorhout, PG Sassenheim, Baptistengemeente Kaleb Warmond en de 
parochie Sint Maarten is opgezet. Binnen de parochie Sint Maarten zijn 
zowel in Teylingen als in Noordwijk SchuldHulpMaatje projecten actief, 
breder dan SchuldHulpMaatje Teylingen alleen en daarom ook dit initiatief 
vanuit de Parochie Sint Maarten.  
 
Doel van SchuldHulpMaatje is om, uit christelijke bewogenheid, hulp te 
bieden aan mensen die financieel in de problemen zijn gekomen. Het kan 
iedereen overkomen. Door onverwachte omstandigheden raakt men het 
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overzicht over de administratie en dus ook de financiën kwijt. De maatjes 
van SchuldHulpMaatje begeleiden mensen persoonlijk en deskundig, gratis 
en zonder oordeel. Zodat een hulpvrager de financiën beter in balans te 
krijgt. Gewoon iemand die in je gelooft en je op weg helpt om weer grip te 
krijgen op je situatie. 
 
Het kan zijn dat mensen in vrienden- of familiekring iemand kennen die in 
de problemen zit. Of werkgevers ondervinden dat een van hun werknemers 
het financieel niet redt. Om zelf hulp te bieden is soms lastig, het aanraden 
van een onafhankelijke en getrainde vrijwilligers is dan een goede oplossing. 
Of ondervindt je zelf administratieve of financiële problemen? 
 
Iedereen, dus ook leden van de Kleine Kerk (en PG Sassenheim en 
Baptistengemeente Kaleb Warmond), die meer wil weten over het werk van 
SchuldHulpMaatje is welkom op deze avond. De avond begint om 19.00 met 
een inloop met koffie en zal tot uiterlijk 22.00 duren. Er is informatie 
beschikbaar van alle SchuldHulpMaatje projecten in de Bollenstreek. 
 
Voor meer informatie over SchuldHulpMaatje Teylingen kan contact 
worden opgenomen met coördinator Antoinette van Iwaarden, via e-mail  
coordinator@teylingen.schuldhulpmaatje.nl of 06 43518850. 
 
 

Gedrukte versie Kerkbrief ontvangen? 
 Florus Jan de Wolf, bijdragenadministrateur College van Kerkrentmeesters 

 
Wilt u een gedrukte versie van deze Kerkbrief thuis in de brievenbus 
(blijven) ontvangen in het seizoen 2022/2023? 
Maak dan vóór 1 december 2022 € 15,-- over op rekeningnummer  
NL85 RABO 0373 7311 83 van het CvK Protestantse Gemeente Voorhout 
onder vermelding van ‘Kerkbrief 2022-2023’. 
 
 
 

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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25 oktober Pianoconcert Sterre Hond 
 Marti van Beek, secretaris Stichting Vrienden van de Kleine Kerk te Voorhout 

 
Pianoconcert door Sterre Hond in de Kleine Kerk 
Op dinsdagavond 25 oktober 2022 om 20.00 
uur organiseert Stichting Vrienden van de 
Kleine Kerk een pianoconcert door Sterre 
Hond in de Kleine Kerk in Voorhout.  
 
Sterre Hond (20) is een Nederlandse 
pianiste die synesthesie heeft. Bij 
synesthesie werken de zintuigen op een 
bijzondere manier samen. Door haar 
synesthesie ziet ze kleuren wanneer ze piano 
speelt. Bij verschillende tonen en 
samenklanken neemt ze verschillende 
kleuren waar. In dit concert neemt Sterre je 
mee in haar belevingswereld van synestheet 
zijn en pianist. Ze zal een divers programma spelen waarin ze haar eigen 
composities speelt, maar ook composities van o.a. Haydn, Brahms en 
Debussy. Ze zal ook werken van de vergeten Engelse componist Cyril Scott 
ten gehore brengen. 
 
Sterre is momenteel bezig met haar laatste jaar aan het conservatorium van 
Rotterdam bij pianist Bart van de Roer. Sterre heeft meegewerkt met het 
inspelen van de muziek van de Broadway show ‘The Pianist’ in New York. 
Daarnaast heeft ze verschillende prijzen gewonnen waaronder de 
internationale ‘Prijs voor Jong Talent’ tijdens het Festival d’Anniviers in 
Zwitserland. 
 
https://www.instagram.com/sterrehond/ 
Sterre Hond – YouTube 
 
Tickets a EUR 12,50 (kinderen tot 13 jaar EUR 5,-) zijn verkrijgbaar vóór 
aanvang van het concert bij de ingang en te betalen met contant geld of via 
QR Code. De kerkzaal is open vanaf 19.30 uur. U bent van harte welkom. 
Wij hopen weer op een grote opkomst! 
 
www.vriendenvandekleinekerk.nl  
https://www.instagram.com/vriendenvandekleinekerk/ 
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Boekentips 
 Redactie 

 
Inspiratie voor elke dag 
Diverse auteurs 
ISBN: 9789083269610, Prijs: € 24,95 
 
Iedere dag schrijft een bekende, christelijke spreker een 
korte overdenking over een Bijbeltekst. Sprekers vanuit verschillende 
geloofsstromingen weten je te verrassen. Ze behandelen diverse thema’s 
zoals liefde, gerechtigheid, verzoening, verandering en vernieuwing of 
spreken over het belang van het gebed. Hun bijdragen zijn gebundeld zodat 
je op het moment dat jou het beste uitkomt, hun boodschap kunt lezen. In de 
drukte van alledag is het soms lastig om tijd te vinden voor de Bijbel. Laat 
je inspireren, aanzetten tot nadenken en vertroosten door hun vertaling van 
Gods woord naar het dagelijks leven. 
 
Onmisbaar 
Mirjam Kooijman 
ISBN: 9789083264257, Prijs: € 16,95 
 
Onmisbaar is het vervolg op Mirjams succesvolle roman 
Missie en vertelt het verhaal van Jiska en Levi en de 
afstand die zij moeten overbruggen om elkaar te vinden. 
Na het overlijden van haar moeder, voelt Jiska zich als 
oudste dochter verantwoordelijk voor het gezin. Ze probeert naast haar 
school en stages zoveel mogelijk thuis te zijn. Dan ontmoet ze Levi, met wie 
het meteen klikt. Maar kan ze wel tijd maken voor een relatie met iemand 
die zo ver weg woont? Als ze op de bruiloft van een vriendin iemand 
ontmoet die interesse in haar heeft én dichtbij woont, weet Jiska het niet 
meer. Wat is Gods plan met haar leven? Welke keuze moet ze maken? Levi 
brengt het liefst zijn dagen door in de boomgaard van zijn vader. Na zijn 
ontmoeting met Jiska komt daar verandering in. Heel wat keren rijdt hij op 
en neer om tijd met haar door te brengen. Maar waarom houdt ze hem op 
afstand? Als een ingrijpende gebeurtenis alles op zijn kop zet, lijken er 
eindelijk dingen op de juiste plaats te vallen. Onmisbaar is een meeslepende 
roman in een aantrekkelijke schrijfstijl. Velen zullen zich herkennen in de 
hoofdpersonen die heen en weer geslingerd worden tussen verlangen en 
verantwoordelijkheid. Een boek wat je maar moeilijk weg kunt leggen. 
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Bloemendienst 
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een 
groet van de gemeente naar: 
 
4 september: 

 Mevr. J. Jochems-Alblas 
 Mevr. L. Heemskerk-van der Plas 

11 september: 
 Mevr. E.J. Postma 
 Bruidspaar P.R. Schouten 

18 september: 
 Dhr. C. Kinkel 
 Dhr. H.C. Schippers 
 Bruidspaar Hartog-van der Niet 

25 september: 
 Mevr. C.M. van Duijvenvoorde-Zwanenburg 
 Mevr. C. Noomen-Booij 
 Bruidspaar Ammeraal-Diemel 

2 oktober: 
 Dhr. F.T. Ouwehand 
 Bruidspaar Jansze-Beelen 

 
 

Verhuizingen 
Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende 
gemeenteleden verhuisd binnen de gemeente of vertrokken naar 
een andere gemeente. 
 
Vertrokken: 

 Mevr. I.E. Steenbergen-Holswilder   
 Dhr. J.M.T. Wijnhoven 
 Mevr. S.N.M. van der Plas 
 Mevr. A.C. Wildvank 

 
Verhuisd binnen de gemeente: 

 Dhr. J. Bosman 
 Dhr. R.P. van Duijvenbode 
 Dhr. C. van Rossum



 
 

Adressen Protestantse Gemeente Voorhout 
Kerkdiensten Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief 

ook te volgen via 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: Hanny Segaar, pastoraleraad@kleinekerk.nl 

Diaconale Raad voorzitter: Petra Bosman, 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   
08 04-11-2022 16-11-2022   09 09-12-2022 21-12-2022 Kerst 
01 13-01-2023 25-01-2023   02 10-02-2023 22-02-2023 
03 24-03-2023 05-04-2023 Pasen  04 12-05-2023 24-05-2023 Pinksteren 
05 23-06-2023 05-07-2023   06 25-08-2023 06-09-2023 
  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Droom 
 
 
 

In een droom liep ik een winkel binnen; 
achter de toonbank stond een engel. 

 
Ik vroeg: ‘Wat verkoopt u hier?’ 

‘Alles wat u maar wilt’, zei de engel. 
 

‘O’, zei ik, ‘echt waar? 
Ik wil graag vrede op aarde, 

geen honger en armoede meer, 
gezondheid en onderdak, 

vrijheid en respect 
voor iedereen’. 

 
‘Wacht even’, zei de engel, 

u begreep me verkeerd. 
Wij verkopen hier geen vruchten, 

alleen maar zaden, 
die u zelf kunt  zaaien. 

 
 

Uit: SRTV-Verhandelingen 
Schrijver onbekend 


