
 
 
Nieuwsbrief nummer 42                    21 t/m 28 februari 2021             kleur: paars 
 
Bij deze ontvangt u de wekelijkse digitale nieuwsbrief. Mocht u zelf een stukje in deze nieuwsbrief 
willen plaatsen, dan kunt u een mail sturen naar nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl 
 
Kerkdienst       
10.00 uur: Dhr. Klaas Bos uit Goes  
Ouderling van dienst: Jolanda Dorsman 
Organist: Dhr. A. Grootendorst 
 
Uit de gemeente 
De bloemen gaan ter bemoediging naar Marianne Lobbezoo en haar dochters Daniëlle, Marije en 
Lianne Vrolijk, De Ness 28, i.v.m. het overlijden van de moeder van Marianne. Er gaan bloemen ter 
bemoediging naar familie Versloot- Scheper, De Duiker 121, i.v.m. het overlijden van de vrouw van 
de vader van Eline.  

Ook gaan er bloemen naar mevr. Bak, Strick van Linschotenstraat 28. Zij heeft een hernia en 
wordt behandeld voor de pijn. We wensen haar beterschap. 

 
Collecten 
De opbrengst van de collecten is bestemd voor:  
a. Kerk 
b. ZWO Kerk in Actie/Moldavië 
  

 
  
  
  
  
  
  

  
Naast de collecten hebben wij ook het ‘kleine kerkje’ voor een aantal speciale doelen. Omdat de 

kerkdiensten nu online zijn, willen wij ook de mogelijkheid bieden om voor het ‘kleine kerkje’ online 
te gaan geven. Dat kan met onderstaande QR-code. De collecte voor het eerste kwartaal van 2021 
is bestemd voor het vluchtelingenwerk. 
  

 
  
Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen 
Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en 
ouderen blijven vaak alleen achter.  
Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve 
kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, 

advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven. 
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Kinderen en jongeren worden getraind om eenzame en zieke ouderen te helpen. Andersom bieden 

ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht 
kunnen. 
Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht 
die niemand anders hen kan geven. Van harte aanbevolen. 
 
ZWO 

 
Kindernevendienst 

Veertig dagen in de woestijn... 
Vandaag wordt een bijzonder verhaal verteld: Jezus bevindt zich in de woestijn. Daar is hij 40 
dagen. In de die dagen gebeuren bijzondere dingen. Het is erop of onder! Luister maar mee. 
En....als het goed is, hebben jullie allemaal een heel mooi boekje gekregen. Het heet 'Levensweg'. 
Ook daar zul je iets over gaan horen. Tot snel! 
 
Practice what you preach, aflevering 4 

Sinds afgelopen (as)woensdag zitten we in de Veertigdagentijd. Hierin staan we stil bij het leven 

van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat het liefhebben van onze naasten inhoudt. In een nieuwe 
aflevering ‘Practice what you preach’ neemt dominee Rianne van der Nagel-Meter je mee in de 
wereld van de zeven werken van barmhartigheid. In deze stoomcursus zitten verschillende puzzels. 
Door deze op te lossen kom je achter een geheim. Dus bekijk deze nieuwe aflevering 
via https://youtu.be/g1v-UvWfIfo en puzzel erop los!  
 

Remy van Keulen 
 
Zondag 28 februari   10.00 uur   ds. Rianne van der Nagel-Meter    Tweede zondag 40-dagentijd 
 
Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl 
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