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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. 

 
29 januari:   4e Zondag na Epifanie 
 10.00 uur:    ds. Anne-Marie van Briemen,  
      Alphen aan den Rijn 

Bestemming 1e collecte: Jaarproject Diaconie: Voedselbank 
Teylingen 

 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 
 Autodienst:    dhr. W. Meyles, tel. 217224 
 
5 februari:    5e Zondag na Epifanie 
 10.00 uur    mw. Judith van der Vis, Aarlanderveen 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie: Werelddiaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 221639 
 
 15.00 uur    ds. E. Mandemaker, Noordwijkerhout 
      bevestiging ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie: Werelddiaconaat 
 Kindernevendienst:  geen 
 Autodienst:    dhr. G. Poot, tel. 06-11563594 
  
12 februari:   6e Zondag na Epifanie 
 10.00 uur    mw. Judith van der Vis, Aarlanderveen 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie: Noodhulp en 
      rampenpreventie 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 
 Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel. 216525 
 
19 februari:   7e Zondag na Epifanie 
 10.00 uur    ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Children Left Behind 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. |R. Griekspoor, tel. 06-25057686 
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26 februari:   Zondag Invocabit (Roep Hij mij aan) 
 10.00 uur    mw. Rixt de Boer, Valkenburg 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie: Zendingsweek 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 
 Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 221639 
 
 

De voorzittershamer 
 Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad 

 
Beste gemeente, 
Het nieuwe jaar is gestart, de nieuwjaarsreceptie is geweest, waarbij we 
elkaar veel heil en zegen voor het nieuwe jaar hebben gewenst en we maken 
ons op voor een mooi kerkelijk jaar met elkaar. We blijven met elkaar de 
schouders eronder zetten en zien uit naar een geweldige start begin februari, 
waar in de middagdienst op 5 februari aanstaande ds. Hedda Klip zal worden 
bevestigd én haar intrede zal doen als onze nieuwe predikant. 
 
Maar er is werk aan de winkel lieve mensen! Want net als alle andere jaren 
zijn we weer naarstig op zoek naar gemeenteleden die er een schepje 
bovenop willen doen en lid willen worden van de kerkenraad.  
Mijn vertrouwde rechterhand Krista Vliegenthart gaat stoppen als scriba. 
Verderop in deze kerkbrief heeft Krista een uitgebreid stukje geschreven 
over wat het inhoud om scriba te zijn. Informeer ook eens in je eigen 
omgeving of er iemand is die dit samen met jou wil aanpakken want samen 
is dit ook goed te doen! 
Verder zijn we nog steeds zoekende naar een jeugdouderling. We prijzen 
ons gelukkig met zoveel jeugdwerkers maar zoeken naar iemand die een 
verbindende factor is tussen de jeugdwerkers en de kerkenraad. 
Daarnaast is een extra lid van het College van Kerkrentmeesters ook nog 
steeds een welkome aanvulling. 
Of gemeenteleden die een taak op zich willen nemen bij het organiseren van 
diensten, zoals bijvoorbeeld de openluchtdienst of een jongerendienst? 
Ik heb het in mijn vraag over ‘we’ als in ‘de kerkenraad’ maar je begrijpt 
natuurlijk wel dat het de taak van ons allemaal is om gemeenteleden te 
werven voor deze functies. Het is te gemakkelijk om te zeggen; regelen jullie 
het even? Nee, net zoals we de afgelopen tijd samen de schouders eronder 
hebben gezet, verwacht ik van u en van jou ook dat we hier samen de 
schouders onder zetten! 
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Voorheen werd aan de gemeente gevraagd om namen te noemen maar ik ben 
eerlijk; daar komt nooit een respons op. Iedereen haalt altijd opgelucht adem 
als het uiteindelijk toch weer lijkt te lukken. Het is ook weleens gebeurd dat 
iemand tegen mij zei; ja, maar ik ben nooit gevraagd. Kom op mensen, laat 
het nu niet zover komen en kom in actie!! 
 
Als kerkenraad gaan we op zaterdag 28 januari aanstaande een dag met 
elkaar op pad.  
Oud-voorzitter Rob de Bruijn neemt ons mee door Rotterdam, waarbij er 
veel ruimte is om met elkaar te praten en ideeën op te doen voor de komende 
periode. Voorheen was er altijd een kerkenraadsweekend, waarin veel 
ruimte was voor verdieping en gesprekken. Corona heeft voor veel 
verandering gezorgd, dus ook hier geven we een andere invulling aan dit 
weekend door er een dag van te maken. Het is fijn om naast alle 
vergaderingen ook op een andere manier met elkaar in gesprek te zijn en zo 
te groeien als kerkenraad. 
 
Zondag 5 februari aanstaande is het zover: ds Hedda Klip zal aan onze 
gemeente worden verbonden. Een bijzonder moment en voor velen van ons 
voor het eerst. Mooi dat we dat zo met elkaar mogen beleven! De dienst 
begint om 15.00 uur. Als het goed is heb je al via de app/zondagsbrief en 
afkondigingen meegekregen dat je moet reserveren om aanwezig te kunnen 
zijn bij deze dienst. Onze kerk heeft een maximaal aantal plaatsen van rond 
de 150 die snel zijn gevuld. Om teleurstelling aan de deur te voorkomen, is 
het dus noodzakelijk om te reserveren. Mocht het niet lukken om in de kerk 
aanwezig te zijn dan kun je deze dienst altijd volgen via de livestream. 
 
Tijdens mijn nieuwjaar speech vertelde ik over Kate uit Oekraïne die vorig 
jaar vanuit Kiev naar Nederland is gevlucht. Net na de kerst brachten Michel 
en zijn vriend Ernst haar naar Warschau, waar zij samen met haar vriendin 
op de bus stapte naar Kiev. Een lange reis van 20 uur temeer omdat er aan 
de grens strenge controles zijn. Vanuit Kiev reisden de meiden naar Odessa 
waar de ouders van Kate wonen. Het gaat goed met haar en ze kijkt er naar 
uit om naar Nederland terug te keren, maar het zal niet gemakkelijk gaan 
met alle verscherpte controles en het is nog maar de vraag of ze de juiste 
papieren kan krijgen om het land te verlaten. Elke dag maar 5 uur stroom en 
vaak naar de schuilkelders voor het oorlogsgeweld. Zo komt de oorlog, die 
voor mijn gevoel al zo dichtbij is, nog dichterbij. 
Het maakt je ook bewust van de rijkdom (in vele vormen) hier en dan denk 
ik vaak: wat lopen we nu allemaal te zeuren met z’n allen, we hebben het zo 
ongelooflijk goed…meer dan we ons beseffen. 
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Ik refereerde er ook aan dat Kate en haar vriendin de reis samen maakten 
waardoor ze zich gesterkt voelden. In dat ene kleine woordje ‘samen’ schuilt 
zo’n ongelooflijke kracht…kansrijk, verbindend en betekenisvol! 
 
 

Scriba-nieuws 
 Krista Vliegenthart, scriba 

 
Wie wordt de nieuwe scriba voor de Kerkenraad? 
In 2019 ben ik gestart als scriba in de kerkenraad. Een mooie taak om te 
vervullen. En aan afwisseling was ook geen gebrek. De Coronacrisis in het 
voorjaar van 2020 luidde een tijd in van veel uitdagingen, een dominee werd 
ontbonden en een nieuwe dominee is gevonden en wordt in februari aan de 
Kleine Kerk verbonden. Ambtsdragers traden af en traden aan, een nieuwe 
notulist kwam als welkome ondersteuning. De kerkenraad is een fijn team 
om in te mogen deelnemen en als scriba heb je veel contact met de mensen 
in en van de Kleine Kerk. Het contact met de mensen maakt het werk als 
scriba leuk voor mij en als je ook nog van organiseren houdt, ben je helemaal 
op je plek als scriba. 
 
Toch komt aan mijn ambtstermijn van 4 jaar eind augustus een einde. Ik heb 
besloten mijn ambtstermijn niet te verlengen. Niet omdat ik het werk als 
scriba niet meer leuk vind, maar omdat het lastig is voor mij om werk, 
mantelzorg, gezin en vrijwilligerswerk als scriba, te combineren. Ik ben 
daarom opzoek naar iemand die deze mooie taak wil overnemen vanaf 
september. 
 
Misschien vraag je je af wat het werk inhoud.  
 
De scriba maakt deel uit van de kerkenraad en het moderamen. Je kunt op 
de website van de PKN informatie vinden over het werk van de scriba en zij 
bieden ook cursussen aan voor de aantredende scriba. Kijk eens op 
https://protestantsekerk.nl/verdieping/wat-zijn-de-taken-van-de-scriba-van-
een-kerkenraad/ 
 
Natuurlijk kan je ook met mij contact opnemen. Ik leg je graag uit hoe het 
werk als scriba eruit ziet en ik beantwoord graag al je vragen op dit gebied. 
 
Benader mij gerust door mij aan te spreken, te mailen naar 
scriba@kleinekerk.nl of via de kerkapp.  
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Vanuit de Pastorale Raad 
 Hanny Segaar, voorzitter 

 
Na alle drukte van de decembermaand, waarin we ook 
weer hebben kunnen genieten van prachtige 
Kerst(nacht)diensten en Oudejaarsvieringen, en we de oliebollen en 
vuurwerk ook weer te boven zijn gekomen, ligt er dan nu toch echt een 
nieuw jaar voor ons.  
Persoonlijk ben ik niet zo van de goede voornemens omdat die het eind van 
de maand toch meestal niet halen. Wel is het fijn om plannen te maken, 
misschien een reis(je) te boeken, een opleiding te gaan volgen of misschien 
wel trouwplannen voor te bereiden. Ik heb het bij de laatste 2 duidelijk niet 
over mijzelf!! Plannen geven wel richting aan een nieuw jaar, kunnen iets 
zijn om je op te verheugen of iets zijn om “de tanden in te zetten”. En zo 
kom ik bij het punt wat wij als Pastorale Raad voor plannen hebben. 
 
Allereerst verheugen we ons zeer op de komst van ds. Hedda Klip. Haar 
passie voor pastoraat is geweldig om te lezen/horen en geeft nog meer zin 
om vol goede moed en (nieuwe) ideeën het jaar tegemoet te zien.  
Tijdens de coronapandemie waren persoonlijke bezoekjes uit den boze, maar 
gelukkig kan dit weer volop worden opgepakt. We hebben uw hulp daarbij 
wel nodig, want wanneer u graag door een van ons bezocht wil worden, is 
het fijn dat van u te horen, zodat we samen met ds. Klip hieraan kunnen 
voldoen. U kunt hiervoor bellen met ondergetekende op nr. 06-24637622. 
 
Maar pastoraat is meer dan bezoek aan u: we willen u ook graag naar “ons” 
laten komen. Het eerste project dat we daarvoor samen met de diaconie gaan 
starten zijn “Meet & eat” middagen. Iedere 3e zaterdag van de maand, 
startend op 18 februari, is er in de Verdieping van 17.00 – 19.00 u. 
gelegenheid elkaar informeel te ontmoeten onder het genot van een kopje 
soep, broodje, wrap of iets van dien aard. In de lokale blaadjes zal dit ook 
aangekondigd worden, zodat ook alle inwoners van Voorhout hiervoor 
worden uitgenodigd. Omdat het voorlopig om een proef gaat, stellen we ons 
nu als doel 20 bezoekers die zich via de mail kunnen aanmelden. Kosten 
bedragen € 4,- p.p. 
 
Maar in de nabije toekomst denken we ook aan een filmmiddag(-avond) of 
thema zangmiddagen. Voorlopig wachtten we graag eerst af wat op dit 
gebied de wensen en ideeën van ds. Klip zijn 
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Bovenal bidden we om Gods zegen en leiding voor al onze plannen en de 
groei van onze gemeente. 
 
Een reisgids kwam op de weg een Bijbel tegen, 
ze zaten beiden in mijn weekendtas, 
De reisgids was een tikkeltje beduimeld, 
de Bijbel of hij pas gebonden was. 
 
“Zeg”, sprak de reisgids aarz’lend tot de Bijbel 
en uit zijn stem klonk zacht een verwijt 
“jij bent zo nieuw ondanks het vele reizen, 
terwijl ik bijna zienderogen slijt….” 
 
Ze moeten mij natuurlijk veel gebruiken, 
op mijn gegevens kunnen ze altijd aan, 
de mens zegt waar hij heen wil reizen, 
ik geef vertrek- en halteplaatsen aan. 
 
Toen sprak de Bijbel en hij zuchtte even: 
“Ik ben de mens niet zo naar de zin. 
Ik wijs wel de weg, maar wat zij lastig vinden: 
bij mij staan er geen aankomsttijden in!” 
 
(Lucia Anneveld) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Kopje Koffie? 
 

elke tweede dinsdag  
van de maand vanaf 10.00 uur  

 staat in De Verdieping de koffie klaar 
                ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vanuit het CvK 
 Peter Boers, voorzitter 

 
Eindejaarscollecte 2022 
In de tweede helft van december is er weer een eindejaarscollecte gehouden, 
waarbij de opbrengst bestemd was voor het jeugdwerk in onze kerkelijke 
gemeente. Ik kan u melden dat de opbrengst van de collecte maar liefst € 
2.195,= was! Veel van onze gemeenteleden hebben een bijdrage gedaan, 
waarvoor hartelijk dank! De opbrengst zal in onze jaarrekening als een fonds 
worden gepresenteerd, waardoor deze niet in het grotere geheel verloren 
gaat. Extra jeugdactiviteiten kunnen hieruit worden bekostigd. 
 
Kerkbalans 2022 
Ik verwijs u naar het onderstaande overzicht. Onderstaand de toezeggingen 
en de uitkomsten van de actie kerkbalans in de afgelopen jaren. 

 
Al met al hebben we op bijna 1.600 euro na de opbrengst van de eerdere  
toezeggingen gehaald. In 2023 gaven wij met elkaar € 76,944,96, waar we 
met elkaar met recht trots op mogen zijn. Hartelijk dank voor uw 
vrijgevigheid in de toch zeer onzekere tijd van het afgelopen kalenderjaar!  
 
Kerkbalans 2023 – Samen voor de kerk van morgen 
De actie kerkbalans 2023 wordt in de periode 14 januari t/m 28 januari 
gehouden. U heeft daarvoor inmiddels, naar ik aanneem, een e-mail of brief 
ontvangen. Mocht u onverhoopt niets hebben ontvangen, kijk dan eens in de 
spam-box van uw e-mail, mogelijk is onze e-mail daarin terecht gekomen. 
Mocht u desondanks geen bericht hebben ontvangen, meldt u zich dan s.v.p. 
bij cvk@kleinekerk.nl of op 06-40378205. Begin februari kunnen we de 
eerste stand opnemen van de actie, u hoort de voorlopige uitslag z.s.m.. Voor 
nu alvast veel dank voor de toezeggingen voor dit jaar. Een extra woord van 



8 

dank aan Florus Jan de Wolf die achter de schermen veel werk heeft verzet 
en ook aan alle lopers van de brieven die voor deze soms lastige klus zijn 
ingeschakeld. In de begroting voor 2023 zijn we overigens uitgegaan van 
een opbrengst van € 72.767,=. Laten we samen voor de kerk van morgen 
uitzien naar een fraaie opbrengst van de actie kerkbalans 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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Collecteopbrengsten 4e kwartaal 2022 
 Arend Tibben 

 
Oktober 
Kerk       € 150,80 
Kerk en Israël     €    83,35 
Missionair werk     €   92,50 
NBG       €   59,65 
Schuldhulpmaatje    €   97,45 
Kerk in Actie – Zambia   €   79,60 
Kerk in Actie - Indonesië   € 108,90 
Geef om Gambia     €   75,80 
Children left behind    €   85,50 
 
November 
Kerk       € 289,87 
Kerk in Actie - Zending   €   60,20 
Leger des Heils     € 112,-- 
Kerk in Actie - Werelddiaconaat  €   55,90 
 
December 
Kerk       € 473,45 
Jong protestant     €   60,25 
Kerk in Actie - Werelddiaconaat  € 106,75 
Children left behind (avondmaal)  € 145,20 
Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat €   66,40 
Warme Kerstgroet    €   68,15 
Children left behind (sing-in)   €   87,05 
Voedselbank Teylingen (Kerstnacht) € 195,50 
Kerk in Actie - Kinderen in de knel  € 118,-- 
Cardea (oudejaarsavond)   €   58,25   
 
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. 

  



11 

Bijbelleesrooster 
 Nederlands Bijbelgenootschap 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

zo 29 jan Psalm 37:1-11 Blijf kalm 
ma 30 jan Psalm 37:12-24 Ga met vaste tred 
di 31 jan Psalm 37:25-40 Blijf op de weg 
wo 1 feb Spreuken 20:1-10 Brallen en brullen 
do 2 feb Spreuken 20:11-20 Twee maten 
vr 3 feb Spreuken 20:21-30 Twee gewichten 
za 4 feb 1 Korintiërs 1:18-31 Wat niets is, heeft God uitgekozen 
zo 5 feb 1 Korintiërs 2:1-9 Wat het oor niet heeft gehoord 
ma  feb 6 1 Korintiërs 2:10-16 Spreken vanuit de Geest 
di 7 feb Spreuken 21:1-11 Wat innerlijk beweegt 
wo  feb 8 Spreuken 21:12-21 Wie altijd maar feestviert 
do 9 feb Spreuken 21:22-31 Het paard wordt gereedgemaakt 
vr 10 feb Matteüs 5:1-10 Gelukkig  
za 11 feb Matteüs 5:11-20 Zo moet jullie licht schijnen 
zo 12 feb Matteüs 5:21-32 Ga je eerst verzoenen 
ma 13 feb Matteüs 5:33-48 Wees volmaakt 
di 14 feb Spreuken 22:1-8 Een goede naam 
wo 15 feb Spreuken 22:9-16 Een zuiver hart 
do 16 feb Spreuken 22:17-29 Een aandachtig oor 
vr 17 feb Psalm 24 Hef uw hoofd omhoog 
za 18 feb 1 Korintiërs 3:1-9a U bent zijn akker 
zo 19 feb 1 Korintiërs 3:9b-23 U bent zijn bouwwerk 
ma 20 feb 1 Korintiërs 4:1-13 Wie denkt u wel dat u bent? 
di 21 feb 1 Korintiërs 4:14-21 Opvoedkunde 
wo 22 feb Matteüs 6:1-18 Bid als volgt 
do 23 feb Matteüs 6:19-34 Kijk naar de vogels 
vr 24 feb Matteüs 7:1-12 Zoek en je zult vinden 
za 25 feb Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 
zo 26 feb Romeinen 5:12-21 Door één mens 
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De Begraafplaats 
 Jan Mosselman, administrateur begraafplaats 

 
Viereneenhalve ton grind 
Het was al lange tijd nodig: op 
diverse plekken op de 
begraafplaats was het grind erg 
‘dun’ geworden en op sommige 
plekken was de onderliggende 
honingraatstructuur duidelijke 
zichtbaar. Ook was op een deel 
van de begraafplaats in een ver 
verleden een verkeerde, en grovere grindsoort, gebruikt als aanvulling. Om 
diverse redenen was het er nog niet van gekomen om grind te bestellen, 
totdat ik deze kwestie besprak met Peter Boers, als voorzitter van het College 
van Kerkrentmeesters. Snel werd een plan de campagne gemaakt. Vergezeld 
van een paar potjes grind reed hij naar de grindleverancier in Lisse om zich 
ervan te vergewissen dat dezelfde maat grind zou worden geleverd. Dat was 
snel geregeld, maar er was één probleem: de leverancier kon de drie big bags 
met 1.500 kg. grind per stuk niet op de begraafplaats plaatsen omdat hij 
daarvoor geen materieel had. Bijna 50 kruiwagens van beneden naar boven 
rijden was ook geen optie. Uiteindelijk hielp onze hovenier en grafdelver 
ons uit de brand. Hij had een kraan met zogenaamde lepels waarmee hij de 
reuze zakken via de hellingbaan van beneden naar boven kon rijden. Aldus 
geschiedde. In de tussentijd was er een beroep gedaan op een groep 
vrijwilligers om de big bags uit te scheppen en over de begraafplaats uit te 
rijden. 
 
Zaterdag 12 november was 
het zover. De dag ervoor 
was het grind geleverd en 
waren de big bags op de 
begraafplaats geplaatst. Er 
was afgesproken om om 
10:00 uur te verzamelen, 
maar Michel Kappe en 
Robert Postma waren al 
ruim voor die tijd aanwezig en waren al aan de slag gegaan. Op deze dag 
zou ook Sinterklaas in het land aankomen., Het draaiorgel in de Herenstraat 
speelde ‘Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht’ toen rond de klok 
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van 10:00 uur Roland Griekspoor, Peter Boers, Kees Visser, Teun Nelemans 
en Gerrit den Haan zich op de begraafplaats meldden. Dat kon geen toeval 
zijn…………. Onder het motto ‘vele handen maken licht werk’ werd vol 
enthousiasme begonnen met het leegscheppen van de big bags. In de 
tussentijd maakte Roland zich verdienstelijk door nog een paar klusjes in de 
kerk op te knappen: de klink van de buitendeur werd vastgezet, er werd een 
gloeilamp vervangen en er werd een nieuwe deurbel gemonteerd. Na een 
goed uur van scheppen, kruien, leegkiepen en uitharken was de klus geklaard 
en lag de begraafplaats er weer pico bello bij. Zoals min of meer gebruikelijk 
werd afgesloten met koffie en zelfgebakken gevulde koeken van Jan 
Mosselman. Hoewel iets te donker, maar uitstekend van smaak, beloofde hij 
de volgende keer de koeken een minuutje korter te bakken………….. Het is 
fijn dat er altijd een groep 
vrijwilligers is waar we bij 
dergelijke klussen nooit 
tevergeefs een beroep op kunnen 
doen. Daarom een hartelijk ‘dank 
je wel’ aan Robert, Michel, Teun, 
Peter, Kees, Roland en Gerrit. 
 
 
Mededeling graf 13 L Bogaards en Mentink 
Ex artikel 28 van de Wet op de lijkbezorging 
 
De houder van de begraafplaats is 
voornemens het graf bekend onder 
nummer 13 L, waarin Erich Ferdinand 
IJsbrand Bogaards en Margaretha 
Mentink liggen begraven, per 1 januari 
2024 te ruimen. De rechthebbenden van 
voornoemd graf, of ieder ander die 
informatie over dit graf kan verstrekken, 
worden dringend verzocht contact op te 
nemen met de administrateur van de begraafplaats bereikbaar op 06 – 
21433209  
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Boekentips 
 redactie 

 
One Minute Bijbel 
Verschillende schrijvers 
ISBN: 9789065395160 
Prijs: € 24,99 
 
De One Minute Bijbel maakt het dagelijkse 
bijbellezen weer haalbaar door een nauwkeurige 
selectie van sleutelteksten uit de Bijbel te nemen. 
Van Genesis tot Openbaring - 366 één minuut stukjes om te lezen. Aan het 
eind van elke dag worden verwijsteksten genoemd die gelezen kunnen 
worden voor extra verdieping bij de thema's die in het dagstukje aan de orde 
komen. In totaal worden achttienhonderd verwijsteksten uit de Herziene 
Statenvertaling genoemd. Daarnaast bevat elke dag een korte, meditatieve 
gedachte en toepassing die wil inspireren, bemoedigen en uitdagen in de 
dagelijkse wandel met God. 
 
 
Op ontdekking door Openbaring 
Amir Tsarfati en Dr. Rick Yohn 
ISBN: 9789064513930 
Prijs: € 19,95 
 
Dit boek is de Nederlandse vertaling van Revealing 
Revelation, een uitleg en studie van het Bijbelboek 
Openbaring aan Johannes. Amir Tsarfati biedt een 
verhelderende blik op wat er voor ieder mens in de 
eindtijd in het verschiet ligt - in de hemel of op 
aarde. Ben je voorbereid op wat komen gaat? Met 
bijdragen van Dr. Rick Yohn. 
Openbaring is volgens Tsarfati geschreven omdat God wil dat we weten wat 
de toekomst in petto heeft. Voor christenen bieden de profetische waarheden 
wijsheid, geruststelling en onderscheidings-vermogen, terwijl voor 
ongelovigen Openbaring een pleidooi is om Gods genade te ontvangen nu 
er nog tijd is. We lezen over bemoedigingen, uitdagingen en 
waarschuwingen die Jezus Zelf gaf om ons voor te bereiden op Zijn 
wederkomst.  
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Bloemendienst 
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een groet 
van de gemeente naar: 
 
18 december: 

 Mevr. C.M.A. Steenbergen-van Egmond 
 
25 december: 

 Mevr. H. Vijlbrief-de Kovel 
 
1 januari: 

 Mevr. A. Batteram-le Grand 
 
8 januari: 

 Willemiek den Haan, bedankt voor het regelen van de koffiediensten 
 

15 januari: 
 Mevr. A. van Kempen-Kruit 
 Bruidspaar Jongbloed-Meijer 

 
 

Verhuizingen 
 
Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende 
gemeenteleden verhuisd binnen de gemeente of vertrokken naar 
een andere gemeente. 
 
Verhuisd: 
Mevr. A. Batteram-Le Grand 
Mevr. J.N. Bouw 
Mevr. H.L. de Leeuw-van Tuijl  
 
Vertrokken: 
Mevr. L.M. de Jong 
Fam. van Duijl 
Dhr. J.A. Jansze 



 

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   
02 10-02-2023 22-02-2023   03 17-03-2023 29-03-2023 Pasen 
04 12-05-2023 24-05-2023 Pinksteren 05 23-06-2023 05-07-2023 
06 25-08-2023 06-09-2023   07 29-09-2023 11-10-2023 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Eens komt de grote zomer 
 
 

Eens komt de grote zomer 

Waarin zich ’t hart verblijdt. 

God zal op aarde komen 

Met groene eeuwigheid. 

De hemel en de aarde 

Wordt stralende en puur. 

God zal zich openbaren 

In heel zijn creatuur. 
 
 
 

Liedboek voor de kerken, lied 747 1e couplet 

 
 


