
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Nummer 8 - 2022 
 
17 november Gemeenteavond        10 
 
27 november Start adventsproject KND 8           
 
14 december Kerstviering PVD        12 



 
 

 



1 

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. 

 
 
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. G. den Haan, tel. 221639 
 
27 november    1e  Zondag van Advent 
 10.00 uur:    ds. Nico Dijkdrent, Katwijk 

Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie / Werelddiaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 
 Autodienst:    dhr. G. Poot, tel 06-11563594 
 
4 december    2e  Zondag van Advent 
 10.00 uur:    ds. Joep van den Berg Alpen a/d Rijn 

Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie / Werelddiaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 221639 
 
11 december    3e  Zondag van Advent 
 10.00 uur:    mw. Judith van der Vis, Aarlanderveen 

Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie / Binnenlands diaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6  
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 
 Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel. 216525 
 
18 december    4e  Zondag van Advent 
 10.00 uur:    ds. Ad van Houwelingen 

Bestemming 1e collecte: Warme Kerstgroet 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 221639 
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De voorzittershamer 
 Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad 

 
Beste gemeente,  
Als u dit stukje leest staan we aan de vooravond van een belangrijke 
gemeenteavond. Namelijk een avond die in het teken van beroeping zal 
staan. U heeft de uitnodiging al gezien via uw mail, de zondagsbrief, de 
website en het is afgekondigd in de kerk. Ik hoop van harte op een grote 
opkomst, want uw stem is belangrijk. Door een aantal van u ben ik benaderd 
met de vraag waarom de gemeente een stem mag uitbrengen en ik leg het u 
hier graag uit.  
 
In de kerkorde staat dat de verkiezing van een predikant plaats vindt door de 
stemgerechtigde leden van de gemeente. In een gemeente met meer dan 200 
stemgerechtigde leden kan - met medewerking én goedkeuring van het 
Breed Moderamen van de Classicale Vergadering - de predikant worden 
verkozen door de kerkenraad. Omdat het BMCV pas half december weer 
vergadert is er waarschijnlijk pas eind van het jaar (wellicht nieuwe jaar) 
goedkeuring en dat is niet wenselijk. Maar ook in de situatie waarin de KR 
de predikant verkiest, is zij verplicht een gemeenteavond te organiseren om 
de gemeente hiervan op de hoogte te stellen en moet zij de gemeente ook 
horen. De beroepingsgids heeft het zelfs over een uitgebreide consultatie.  
Maar wat betekent het nu eigenlijk, uw stem uitbrengen. Die scheidslijn is 
dun. Het is immers niet de bedoeling om het werk van de 
beroepingscommissie overnieuw te doen. Daar heeft u uw vertrouwen al aan 
gegeven bij de samenstelling van deze commissie, aangezien er geen 
bezwaren zijn binnengekomen toen hun namen zijn genoemd in de kerk. U 
stemt of u zich kunt vinden in de motivatie van de predikant én dat u zich 
kunt vinden in de beroeping van de voorgedragen predikant. Als u uw stem 
wilt uitbrengen is het belangrijk om in de kerk aanwezig te zijn. Om te 
controleren of u stemgerechtigd bent, is het noodzakelijk u aan te melden. 
Dat kan via de website onder het kopje 17 november gemeenteavond, of 
door een mailtje te sturen naar cvk@kleinekerk.nl. Wij hopen op een grote 
opkomst! Zie verder elders in deze Kerkbrief de uitnodiging voor de 
gemeenteavond. 
 
Hoe wij als kleine kerk groots kunnen zijn heeft Allerzielen in het Licht maar 
weer bewezen. En hoewel het dan niet om ons draait, maar om het herdenken 
van dierbare overledenen, mochten wij toch zo’n 150 bezoekers welkom 
heten in onze kerk, waar men aan de paaskaars een lichtje kon ontsteken. De 
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vrijwilligers merken elk jaar een toenemend aantal bezoekers, waaruit blijkt 
dat dit evenement steeds meer bij onze eigen gemeente gaat leven. Onze 
begraafplaats is sfeervol verlicht en bij elk graf is een waxinelichtje 
geplaatst. In de kerk speelt Kees Jan Visser op de piano. Deze setting 
ontroert en emotioneert, waarbij liefdevol aan overleden dierbaren wordt 
gedacht. Vanaf deze plek een heel hartelijk dank aan Jan, Ineke, Reina, Kees, 
Kees Jan, Hanny en Teun die zich weer volop hebben ingezet voor onze 
gemeente!  
 
Nog even en dan is het weer kerst en staan er mooie diensten en activiteiten 
op het programma, onder andere : 

 Op 11 december staan wij op de Voorhoutse kerstmarkt om aandacht 
te vragen voor onze kerk én de aankomende kerstdiensten; 

 Op 18 december is er een kerst sing-in georganiseerd door onze 
diaconie. Vergeet niet om hen uw favoriete kerstliederen top 5 door te 
geven!  
 

Vindt u het fijn om op projectbasis eens te helpen als dat nodig is? Meld u 
dan aan! We zullen u echt niet in een verkleedpak met flyers door de 
Herenstraat sturen, maar soms zijn extra organiserende handjes gewoon heel 
fijn en praktisch. Spreek een kerkenraadslid aan, of neem gewoon contact 
met mij op via voorzitter@kleinekerk.nl of 06-13911515. Een mooi 
voorbeeld is dat de diaconie mag rekenen op een paar gemeenteleden die 
helpen bij het opzetten van acties en dergelijke. Ik zeg het maar even…  
 
De kleine kerk-app is een buitengewoon succes! Ontzettend leuk dat 
gemeenteleden deze app goed weten te vinden door het delen van nieuws, 
foto’s en gedachten naar aanleiding van diensten. Ook de groep 
jeugdwerkers zien we wekelijks terug met foto’s en filmpjes waarin ze laten 
weten hoe hun zondagochtend is verlopen. Heeft u de app nog niet 
gedownload? Dan spoor ik u aan om het te doen en om hulp te vragen als 
het niet lukt. We zijn er tenslotte om elkaar te helpen.  
 
 

Vanuit het CvK 
 Peter Boers, voorzitter 

 
Collectebonnen 
Een aantal gemeenteleden maakt gebruik van collectebonnen. Dit wordt 
veelal gedaan voor het gemak (je hoeft niet naar geld te zoeken), maar ook 
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om bij de fiscus te kunnen aantonen wat je aan de kerk en andere goede 
doelen hebt geschonken. De bonnen waren tot voor kort verkrijgbaar in 
waarden van € 0,60, € 1,00, € 1,20 en € 2,00 per bonnetje. De collectebonnen 
van € 0,60 per stuk worden, gezien de waarde, binnenkort uit ons assortiment 
gehaald. Verder is onze voorraad collectebonnen van € 2,00 binnenkort op. 
Gezien de kosten die gepaard gaan met het laten maken van nieuwe bonnen 
en de ruime hoeveelheid die nog van de andere bonnen beschikbaar zijn, 
heeft het CVK besloten de bonnen van € 2,00 niet meer te laten aanmaken. 
Dit houdt in dat, degenen die nu gewend zijn bonnen van € 0,60 of € 2,00 te 
gebruiken, gevraagd wordt over te stappen naar de nog resterende waarden 
van € 1,00 of € 1,20. Indien u nog bonnen van € 0,60 of € 2,00 in uw bezit 
heeft, dan kunt u deze gewoon opmaken. 
 
Collecten via de KK-app 
Misschien is het bovenstaande een mooie aanleiding om over te stappen op 
de collecte-mogelijkheid in de nieuwe KK-app. Het werkt in het kort als 
volgt: In de onderbalk van de KK-app klikt u op de button “geven”, waarna 
u in het collectedeel komt. U kunt per keer bijdragen aan een specifieke 
openstaande collecte, dan betaalt u per transactie een bedrag van € 0,29 extra 
voor transactiekosten. Maar u kunt ook eerst een saldo op de app zetten door 
in het scherm te klikken op “opwaarderen” (bovenin naast “mijn saldo”) of 
door onder in het scherm te drukken op “mijn saldo opwaarderen”. Dan kunt 
u zelf aangeven met welk bedrag u uw collectetegoed wilt opwaarderen, 
bijv. € 100,00. U betaalt dan maar één keer € 0,29 transactiekosten en bij het 
geven voor een specifiek collectedoel niets meer. U put dan uit uw eerder 
gestorte saldo en geeft vervolgens van hieruit uw bijdrage aan de diverse 
collecten. Bovenin het geefscherm ziet u altijd het nog resterende saldo. Bij 
de collecten staat standaard een bedrag van € 2,50 ingevuld, maar dit kunt u 
naar eigen inzicht wijzigen. Onder de “geven” button staan de collecten waar 
u nog aan kunt geven, doorgaans de collecten van de lopende week, 
eventueel aangevuld met een langer lopende collecte zoals bijv. straks de 
eindejaarcollecte. Voegt u zich ook bij de enthousiaste gebruikers van de 
collecte mogelijkheid die de KK-app biedt? 
 
Begroting 2023 
De begroting van onze kerkelijke gemeente is in de kerkenraadvergadering 
van 18 oktober jl. behandeld, waarna deze voor onze gemeenteleden in 
uitgebreide vorm bij het CVK ter inzage heeft gelegen. De verkorte versie 
van de begroting 2023 is op onze website geplaatst. Zie daartoe het laatste 
tabblad “ANBI” => onderdeel G => “voorgenomen bestedingen”.  Indien u 
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alsnog bent geïnteresseerd in de volledige begroting en een meer uitgebreide 
toelichting, dan is inzage altijd via mij te verkrijgen. 
 
Solvabiliteitsverklaring 
In de begroting 2023 is gemeld dat er een aanvraag wordt gedaan voor de 
afgifte van een solvabiliteitsverklaring voor een predikant van 0,7 FTE. Wat 
betekent dat nu? Dat leg ik u graag even uit. Voordat een gemeente een 
predikant kan beroepen dient er bij het Classicaal College voor Behandeling 
van Beheerszaken (CCBB) van de PKN een zogenaamde solvabiliteits-
verklaring te worden aangevraagd. In een dergelijke verklaring staat 
vermeld dat de kerkelijke gemeente aan haar financiële verplichtingen kan 
voldoen en voor hoeveel FTE er daarbij een predikant kan worden 
aangetrokken. Wij moesten daarvoor in een meerjarenraming aantonen dat 
wij gedurende een periode van 8 jaar de aangevraagde formatie van 0,7 FTE 
kunnen betalen. Na die 8 jaar moet er ook zicht zijn op het kunnen 
doorbetalen van de predikant voor ten minste 3 jaar, zonder dat de gemeente 
in financiële problemen komt. Daarbij moet de toelichting en de onder-
bouwing van de meerjarenraming voldoende vertrouwen geven op de 
realisatie van de meerjarenraming. Onze oude solvabiliteitsverklaring was 
voor 0,6 FTE afgegeven, maar op basis van onze ingediende aanvraag 
ontvingen wij toestemming voor het aantrekken van een predikant voor 0,7 
FTE. Dit is ook het uitgangspunt voor de nieuw aan te trekken predikant. 
 
Vacature Classicaal College voor Behandeling van 
Beheerszaken 
Het CCBB is op zoek naar een nieuw lid die als vrijwilliger de jaarcijfers, 
begrotingen en solvabiliteitsverklaringen van de gemeenten in ZH mede 
gaat beoordelen. Hebt u kennis van financiën en vindt u het interessant om 
dit mooie werk, samen met collega's en de beleidsondersteuner in ZH op te 
pakken? Neem dan contact op met de voorzitter van het CCBB ZH (Bert de 
Knikker, 06-3893344, b.deknikker@protestantsekerk.nl). Natuurlijk kan hij 
u ook vooraf informeren over de inhoud van dit werk! 
 
Kerkbalans 2022 
Ik verwijs u naar het onderstaande overzicht. Zoals vorige keer al gemeld 
geeft dit overzicht niet welke bedragen vorige jaren rond deze tijd waren 
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 oktober jl., namelijk € 66.035,28.  
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We zijn sinds de opgave van een maand geleden qua ontvangsten bijna weer 
€ 4.500 dichter bij het voor 2022 toegezegde bedrag. We hebben nog maar 
twee maanden te gaan en we zijn alweer in het nieuwe jaar aangeland. Tot 
die tijd valt er van de toezeggingen nog plm. € 11.800 te ontvangen, ofwel 
een kleine eindsprint is nog wel nodig. Maar met elkaar moet dat zeker gaan 
lukken! Voor nu dank aan allen die inmiddels hun bijdrage, al dan niet deels, 
hebben voldaan.  
Wij zijn ons wel bewust van de, door de gierend hoge inflatie, opgetreden 
beperking in de gezinsbudgetten. Helaas hebben we daar als kerk ook mee 
te maken. 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 mogelijke irritaties zijn dan hopelijk niet nodig. Vanzelfsprekend 
wordt e.e.a. door ons strikt vertrouwelijk behandeld! 
 
Rol van de Kerk in tijden van crisis? Onderzoek onder 
kerkgangers in heel Nederland 
De opvang van vluchtelingen, de alsmaar oplopende energieprijzen, de 
toenemende eenzaamheid, de coronacrisis die nog altijd niet uit beeld is én 
natuurlijk de oorlog in Oekraïne: de crisis lijken zich de laatste tijd op te 
stapelen. Veel gemeenten zien een helpende taak voor zichzelf weggelegd. 
Zo realiseren ze – vaak in samenwerking met de lokale overheid – opvang-
plekken voor vluchtelingen, is er diaconale hulp voor mensen die het 
financieel zwaar hebben en zetten veel kerken en kerkelijke vrijwilligers 
zich in voor bijvoorbeeld voedselbanken, schuldhulpverlening of projecten 
die eenzaamheid tegengaan. 
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Hoe ziet u als kerkganger deze helpende rol van de kerk? Die vraag staat 
centraal in een online onderzoek dat onderzoeksbureau Citisens namens 
Actie Kerkbalans vanaf 31 oktober jl. uitvoert onder kerkgangers in heel 
Nederland. In de vragenlijst wordt onder andere gevraagd wat u van de kerk 
verwacht in de verschillende crises, en hoe u dit terugziet in uw gemeente. 
Ervaart u zelf steun van de kerk? En in hoeverre bent u bereid de kerk in tijd 
van crisis – nog of juist – te steunen? 
 
Bij deze nodigen we u van harte uit mee te doen met dit online onderzoek! 
Dit kan via www.gevenaandekerk.nl. Het invullen van de vragenlijst kost 
ongeveer 10 minuten. Doet u mee? Uw mening telt! 
 
 

Van de Diaconie 

 Petra Bosman, voorzitter 

 
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.  
  
Kerst Sing-In 
Op 18 december houden we een Kerst Sing in. Aan u om een top 5 van 
kerstliederen door te geven. Dit kan via diaconie@kleinekerk.nl. We zingen 
natuurlijk meer kerstliederen dan de top 5. We beginnen zondagmiddag om 
16.00 en we hopen natuurlijk dat u allemaal komt. De begeleiding op piano 
is in handen van Kees Jan Visser. We hopen op een volle kerk. De collecte 
is bestemd voor ons jaarproject Children  left behind.  
 
 

 

Wie preekt er zondag? 
 

Behalve in de Kerkbrief vindt u ook alle info op    

www.kleinekerk.nl 
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Adventsproject 2022 voor  
de kinderen 
 Jacobine Meirink 

 
Op 27 november  starten we met een mooi Adventsproject voor de kinderen 
van 4 – 10 jaar van de Kleine Kerk. Het thema is Levenslicht! In de bijbel 
zijn leven en licht sterk met elkaar verbonden. God heeft het leven op de 
aarde gemaakt en dit start met het Licht. Het levenslicht is een wonder dat 
God ons gegeven heeft. In het project staan vijf vrouwen centraal die een 
belangrijke rol hierbij hebben gespeeld. Batseba, Ruth, Rachab, Tamar en 
Maria verdienen een ́ standbeeld´ voor hun rol in de geschiedenis van Israël. 
Iedere week gaan we met de kinderen door middel van een verhaal 
ontdekken waarom deze vrouwen een standbeeld verdienen. Maar ook gaan 
we natuurlijk superleuke dingen doen en maken die bij dit thema horen. 
Hierbij alvast een eerste idee van de activiteiten: 

 1e Advent: Maak je eigen kroon! 
 2e Advent: Kerstengeltjes maken 
 3e Advent: Speurtocht 
 4e Advent: Spel: wie ben ik? 
 1e Kerstdag: Licht maken 

We hopen daarom ook veel kinderen te zien in deze periode!  

 
 

Rock Solid 
 Mirjam Mack-Van Bellen 

 
Wat een mooie tijd samen! Elke Rock Solid bijeenkomst 
is weer een feestje op zich. Lol hebben met elkaar, maar 
zeker ook de diepte in. Afgelopen periode hebben we met de tieners 
nagedacht over verschil tussen generaties, over de toekomst en de keuzes 
die we niet maken. 
Ben je nog niet geweest! Kom een keer het is namelijk echt leuk en een grote 
kans dat je een aantal van ons allang kent van de kerk, school of sport. 
 
De volgende Rock Solid zijn op: 

 27 november  
 11 december 
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Gemeenteavond 
 Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad 

 
Op 17 november organiseert de kerkenraad een gemeenteavond, waarvoor u 
van harte bent uitgenodigd. Deze avond zal in het teken staan van het 
beroepen van een nieuwe predikanten en zal worden gehouden in de kerk. 
De avond begint om 19.45 uur en de inloop is vanaf 19.30 uur. Om er zeker 
van te zijn dat de aanwezige leden stemgerechtigd zijn is het noodzakelijk 
om u aan te melden voor deze avond. Dat kan via telefoon-nr. 06-40378205 
(Peter Boers – CvK).  
 
Sinds januari 2021 is onze gemeente vacant. Een beroepingscommissie werd 
samengesteld waar vanuit de gemeente geen bezwaren voor binnen kwamen. 
Daarmee gaf u uw vertrouwen aan deze commissie. Na het volgen van een 
training Beroepingswerk vanuit de PKN gingen zij voortvarend met elkaar 
aan de slag voor onze gemeente.  
Afgelopen voorjaar lukte het bijna maar ketste een beroeping toch af, omdat 
er geen geschikte woonruimte kon worden gevonden. En nu is het dan zover: 
de beroepingscommissie heeft een predikant voorgedragen als toekomstig 
predikant van onze gemeente.  
Dit betekent dat we de vervolgstappen kunnen zetten volgens de procedures 
van de kerkordinantie en plaatselijke regeling. Hierover is er vanuit de 
kerkenraad intensief contact met onze consulent ds. Esmeralda 
Mandemaker. Samen met haar hebben we het tijdpad uitgezet. In een 
bijzondere kerkenraad op 31 oktober jl heeft de beroepingscommissie de 
beroepingsprocedure én haar motivatie toegelicht, waarna de kerkenraad 
positief heeft kennisgemaakt met de voorgedragen predikant. 
 
Als volgende stap zal de gemeenteavond op 17 november aanstaande dan 
ook voor u, de leden van onze gemeente, in het teken staan van 
kennismaking en beroeping. Tijdens deze avond zal de 
beroepingscommissie de gevolgde beroepingsprocedure én haar motivatie 
toelichten. Daarna maakt u met uw stem kenbaar of u het eens bent met de 
gevolgde beroepingsprocedure, dat u zich kunt vinden in de motivatie van 
de predikant én de beroeping. Alleen doopleden van 18 jaar en ouder en 
belijdende leden zijn stemgerechtigd. Bij een positieve uitslag maakt de 
gemeente kennis met de verkozen predikant.  
De stem van de gemeente is erg belangrijk. Het hebben van een herder in 
onze gemeente waar we samen achter staan, maakt de verbondenheid in onze 
gemeente nog groter. Wij zijn een kleine actieve gemeente, waarvan de 
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leden elkaar veelal bij naam kennen, en het samen met elkaar weer naar de 
toekomst kijken vormt hierbij een mooi uitgangspunt. Een predikant heeft 
daarin een belangrijke rol.  
Kortom, we hopen op uw komst op 17 november en rekenen op uw stem. In 
verband met het bijzondere karakter van deze avond wordt deze 
gemeenteavond in de kerk gehouden. Wilt u van uw stemrecht gebruik 
maken, dan is het dus belangrijk om in de kerk aanwezig te zijn en u aan te 
melden zoals bovenaan deze uitnodiging beschreven.  
 
De kerkenraad zet chauffeurs in om u op te halen en thuis te brengen als u 
niet in staat bent zelf te komen. Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u 
contact opnemen met Kees Jan Visser via 0636044894 of 
keesjan@kleinekerk.nl. Namens de kerkenraad en met een hartelijke groet, 
Agnes Kappe. 
 
 

 
Direct op de hoogte blijven 
van wat er in onze Kleine 
Kerk speelt? 

 

Gebruik nu onze 
eigen kerk-app  
De hele kerk in één app 
 
Zoek in de app-store (Google 
en Apple) naar ‘kleine kerk’ 

 
 
 

Diensten rond Kerst 
 
Zaterdag 24 december 2022, 19.00 uur:   

 Kerstnachtdienst met kinderen 
Zaterdag 24 december 2022, 22.00 uur:   

 Kerstnachtdienst 
Zondag 25 december 2022, 10.00 uur:   

 1e kerstdag 
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Kerstviering 
 

Alle senioren van de Protestantse Gemeente Voorhout worden van harte 
uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse kerstviering op woensdag 14 

december. De kerstviering begint om 15.00 uur in de grote zaal van het 
kerkelijk centrum De Verdieping die helemaal in kerstsfeer is gebracht. U 

wordt ontvangen met koffie/thee en wat lekkers 
 

De viering heeft als thema:   LICHT 
 

Uiteraard worden er weer bekende kerstliederen gezongen die muzikaal 
worden begeleid door Tineke Noomen. Natuurlijk zal het kerstverhaal dit jaar 
niet ontbreken. Zoals gebruikelijk is er weer de gelegenheid om met elkaar in 

gesprek te gaan en nieuwe senioren te leren kennen of oude bekenden te 
ontmoeten. Ondertussen kunt u genieten van lekkere hapjes en drankjes. 

 
Voor u als lid van de Protestantse Gemeente Voorhout zijn er aan het bijwonen 
van deze activiteit geen kosten verbonden. Voor introducees geldt een bijdrage 

van 10 euro per persoon. 
Wilt u naar de kerstviering komen? Meldt u dan vóór 7 december aan bij één 
van de onderstaande bestuursleden van de PVD. Dat geldt ook als u met de 

auto gehaald en thuisgebracht wilt worden. 

 
       Carla Steenbergen  Marian Visser  Reina Assies 
       0252-216525            0252-222990  0252- 221415 
 

Woensdag 14 december 2022  |  aanvang 15.00 uur 
Kerkelijk centrum De Verdieping   | dr. Aletta Jacobslaan 1
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Impressie Vrijwilligersavond 
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Collecte-opbrengsten 3e kwartaal 2022 
 Arend Tibben 

 
Juli 
Kerk       € 235,10 
Kerk-in-actie / Werelddiaconaat  €   73,50 
Open doors     €   47,90 
MAF      €   67,80 
Children left behind    €   69,30 
 
Augustus 
Kerk       € 323,15 
3 x M      € 106,80 
Kerk-in-actie / Zending   €   58,85 
Waterpas      € 112,70 
Red een kind     €   86,95 
Jemen (avondmaal)    € 134,35 
 
September 
Kerk       € 204,20 
Jong protestant     €   69,60 
Kerk-in-actie / Werelddiaconaat  €   57,80 
De Sociale kruidenier    €   84,30 
Kerk-in-actie / Syrië    €   80,-- 
Kerk-in-actie / Vredesweek   €   66,25 
 
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. 

 
Allerzielen in het Licht  
 Jan Mosselman, Administratie en Beheer 

begraafplaats  
 
Ook dit jaar nam de Kleine Kerk weer deel aan 
Allerzielen in het Licht. Alle drie de begraafplaatsen in ons dorp waren door 
de plaatselijke Oranjevereniging sfeervol verlicht en er brandden een aantal 
fakkels. ’s Middags waren Kees Visser, Teun Nelemans en Jan Mosselman 
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al aanwezig voor de nodige voorbereidingen. Kees en Jan zorgden voor het 
plaatsen van extra verlichting waardoor de kerk extra mooi in de 
schijnwerpers kwam te staan, terwijl Teun nog een laatste borstel haalde 
over grafmonumenten en grafstenen. Ondertussen was Reina Assies in de 
kerk bezig met een mooie bloemschikking. Peter had voor een mooie 
plexiglas plaat gezorgd die op de avondmaalstafel werd gelegd ter 
bescherming van het antependium. 
 
Nadat alle voorbereidende werkzaamheden waren afgerond was er tijd om 
even naar huis te gaan om een hapje te eten. Rond 18:15 uur waren alle 
vrijwilligers weer present. Op ieder graf werd een waxinelichtje (op 
batterijen) geplaatst die de week daarvoor al waren gecontroleerd. Zoals 
beloofd was het licht in de kerk gedempt, was het er lekker warm en klonk 
er pianomuziek om bij weg te dromen. Al voor de officiële opening dienden 
de eerste bezoekers zich aan. Dat bleek de start van een toeloop zoals we die 
nog nooit tijdens deze activiteit hebben gekend. Meer dan 150 bezoekers 
werden door gastvrouwen Hanny Segaar en Ineke Tibben verwelkomd en 
ontstaken een waxinelichtje aan de paaskaars. Reina Assies hield op de 
voorste rij een oogje in het zeil, maar kon niet voorkomen dat vanwege het 
grote aantal waxinelichtjes en de hitte, de nieuwe plexiglasplaat toch krom 
trok, echter zonder brandgevaar. Van diverse bezoekers ontving ik 
complimenten over deze activiteit. Eén van de bezoekers vertrouwde mij 
toe: “Ik vind het echt fantastisch dat jullie dit organiseren, het ontroert mij 
en ik krijg er tranen van in de ogen”.  
Maar ook ontving ik complimenten voor de sfeer en intimiteit in de kerk, de 
mooie bloemschikking, de rustige muziek en het feit dat er op ieder graf een 
kaarsje brandde. Grote dank aan onze vrijwilligers waar we nooit tevergeefs 
een beroep op doen: 
Ineke Tibben, Hanny 
Segaar, Kees Jan Visser, 
Reina Assies, Kees 
Visser en Teun 
Nelemans. Fijn dat jullie 
een paar uurtjes vrije tijd 
(en soms bibberend van 
de kou) hebben 
opgeofferd. Het 
welslagen van deze 
activiteit is mede aan 
jullie te danken! 
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Bijbelleesrooster 

 Nederlands Bijbelgenootschap 

 
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 

ma 21 nov Lucas 20:41–21:4 Major donor 

di 22 nov Lucas 21:5-19 Blij vooruitzicht? 

wo 23 nov Lucas 21:20-38 Hij komt! 

do 24 nov Filippenzen 1:1-11 Verlangen 

vr 25 nov Filippenzen 1:12-26 Doelgericht 

za 26 nov Filippenzen 1:27-2:11 Eenheidsstreven 

zo 27 nov Filippenzen 2:12-18 Advent I, Inspanning 

ma 28 nov Filippenzen 2:19-30 Meeleven 

di 29 nov Jesaja 9:7-16 Gods woede 

wo 30 nov Jesaja 9:17–10:4 Kannibalisme  

do 1 dec Jesaja 10:5-19 Hoogmoed komt voor de val 

vr 2 dec Jesaja 10:20-27 Nog even 

za 3 dec Jesaja 10:28-34 Nietsontziende macht 

zo 4 dec Jesaja 11:1-10 Advent II - De telf van Isaï 

ma 5 dec Jesaja 11:11-16 Een rest zal terugkeren 

di 6 dec Jesaja 12:1-6 Je zult weer zingen 

wo 7 dec Filippenzen 3:1-11 Wat is waardevol? 

do 8 dec Filippenzen 3:12-21 Op weg naar de finish 

vr 9 dec Jesaja 13:1-5 Op oorlogspad 

za 10 dec Jesaja 13:6-18 De dag van de HEER 

zo 11 dec Jesaja 13:19-14:2 Advent III - Babel gevallen 

ma 12 dec Jesaja 14:3-11 Een van ons? 
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di 13 dec Jesaja 14:12-23 Gevallen ster 

wo 14 dec Jesaja 14:24-32 Wie zal de HEER tegenhouden? 

do 15 dec Filippenzen 4:1-9 Vreugde 

vr 16 dec Filippenzen 4:10-23 Voldaan 

za 17 dec Matteüs 1:1-17 Voorouders 

zo 18 dec Matteüs 1:18-25 Advent IV - God met ons! 

ma 19 dec Romeinen 1:1-15 Verlangen naar Rome 

di 20 dec Romeinen 1:16-32 Onzichtbare zichtbaar gemaakt 

wo 21 dec Romeinen 2:1-16 Geen onderscheid 

do 22 dec Psalm 14 Niet één? 

vr 23 dec Titus 1:1-16 Hoge eisen 

za 24 dec Titus 2:1-15 Voorschriften voor jong en oud 

zo 25 dec Titus 3:1-14 Eerste Kerstdag - Doe altijd het goede 

 

 
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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Boekentips 
 Redactie 

 
 
De Christenatheïst 
Craig Groeschel 
ISBN: 9789059991101. Prijs: 16,50 
 
Een christenatheïst is iemand die in God gelooft, maar leeft alsof Hij niet 
bestaat. 'Hoewel ik het liever niet toegeef,' schrijft Craig Groeschel, 'zie ik 
deze vorm van atheïsme ook bij mezelf. Mensen gaan er wellicht van uit dat 
een voorganger niet worstelt met welke vorm van atheïsme dan ook, maar 
dat is een misverstand.' Craig Groeschel schreef dit authentieke boek, waarin 
hij zijn eigen worstelingen en missers openlijk deelt. Maar nadat jij daar 
hartelijk om hebt gelachen, houdt hij je ook een spiegel voor, een bijbelse 
en confronterende spiegel. 
 
 
Jezus is geboren 
ISBN: 9789492408969, Prijs: € 3,25 
 
Wat is er nu mooier dan kinderen met kerst verrassen met het 
kerstverhaal? Geef bijvoorbeeld deze bijzondere uitvoering 
van Jezus is geboren. Door het handige handvat kunnen kinderen het boekje 
makkelijk overal mee naartoe nemen. Het kerstverhaal zelf is Bijbelgetrouw, 
makkelijk te begrijpen door het eenvoudige taalgebruik en de tekst is 
voorzien van vrolijke, kleurrijke en bijna paginagrote illustraties. Dit leuke 
boekje zal de jongste kinderen zeker aanspreken. 
 
 
 
 

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

Kopje Koffie? 
 

elke tweede dinsdag  
van de maand vanaf 10.00 uur  

 staat in De Verdieping de koffie klaar 
                ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bloemendienst 
 
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een 
groet van de gemeente naar: 
 
9 oktober: 

 Dhr. H van Egmond 
 Dhr. G. Bol 

 
16 oktober: 

 Dhr. C.A. Bogaards 
 Bruidspaar Molenaar-Stellingsma 

 
23 oktober: 

 Mevr. J. Feenstra-Knoester 
 Dhr. L. Ciggaar 
 Bruidspaar Hordijk-van Os 

 
30 oktober: 

 Robertjan Veens 
 
6 november: 

 Mevr. K.C.M. Veerman-Marijt 
 Dhr. W. Meyles 

 
 
 
 

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

 Mevr. A. Jongbloed-Meijer 



 

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   
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 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Laat de woorden die we hoorden 
 

Laat  de woorden 
die we hoorden 

klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 

alle, alle dagen 
door uw stille kracht, 

 
Laat ons weten, 
nooit vergeten 

hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 

vuur dat U ontsteekt. 
 

Laat ons hopen 
biddend hopen 

dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 

hier Gods  rijk begint. 
 
  

Uit: Liedboek voor de kerken 
 lied 422 

 


