
 
 
Nieuwsbrief nummer 43                    28 februari t/m 7 maart 2021             kleur: wit 
 
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: ds. Rianne van der Nagel-Meter Doopdienst  
Ouderling van dienst: Bert van der Meulen 
Organist: George Pluimakers 
 

In deze dienst zal Armano Jean Paasschens gedoopt worden. Hij is de zoon van Petra en Emiel 
Paasschens-van Santen en het broertje van Aran en Amarin. 
  
 
Uit de gemeente 
De bloemen gaan vergezeld van onze felicitaties naar mevr. H. Kleiweg-de Vin, G. v/d Valk 
Boumanstraat 9, i.v.m. haar verjaardag en er gaan ook bloemen naar Cees de Heer, Veldzichtlaan 

5, als bedankje voor zijn inspanningen voor het regelen van de organisten. 
 

Collecten 
De opbrengst van de collecten is bestemd voor: 

1e. Diaconie, Noodfonds Vluchtelingenwerk 
2e.  Kerk 

 
                                                  
  
  
  
  
  
  

  
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. 
  

 
  
  
Kindernevendienst 
Het wonder op de berg: Marcus 9:2-10 
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Jezus gaat met drie van zijn leerlingen een berg op. Daar verschijnen Mozes en Elia en ontmoeten 

ze deze twee profeten van vroeger. Er klinkt een stem uit de hemel die zegt: ´Dit is mijn geliefde 
Zoon´.  
Boven op de berg worden Jezus´ kleren helder wit. Zo wit, dat daar geen wasmiddelgigant tegenop 
kan. Wit geeft aan dat iets (of Iemand) zuiver is. Zuiver betekent zoiets als ´superschoon´. In de 
40-dagentijd leven we toe naar Pasen. Jezus is voor onze verkeerde dingen gestorven, zodat wij 
ook weer schoon (´gewassen´) zijn. Als een kindje wordt gedoopt, heeft hij of zij soms ook een 
doopjurk aan. Deze is ook puur wit, omdat zo´n klein kindje nog geen verkeerde dingen heeft 

gedaan. Armano wordt gedoopt en daarmee is hij niet alleen schoon, maar daarmee willen zijn 
ouders ook aangeven: ´Dit is onze zoon en ook hij is een kind van God.´  
 
Opdracht: In het boekje ´Levensweg´ staan leuke opdrachten die je kunt doen. Thuis kun je het 
volgende spel spelen: Neem iemand in je hoofd die je graag zou willen ontmoeten. Doe eerst een 
rondje met een bijbels persoon en daarna een rondje met iemand uit je omgeving die je graag 

(weer) zou willen ontmoeten. Schrijf de naam op een post-it en plak deze op het voorhoofd van 
een familielid. Hij of zij doet dat natuurlijk ook. Het is leuker om dit spel met meerdere personen te 
spelen. Probeer de naam (die op je voorhoofd geplakt zit) zo snel mogelijk te raden door om en om 
een vraag te stellen die alleen beantwoord mag worden met ´ja´ of ´nee´. Succes en veel plezier! 

 
Aanpassingen plaatselijke regeling  
Als Protestantse Gemeente te Linschoten zijn wij onderdeel van de PKN en geldt voor ons de 

Kerkorde van de PKN. De Protestantse Kerk verwoordt in de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit 
vormt de basis van kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden 
en financiën. Binnen deze Kerkorde is er ruimte voor de gemeenten om plaatselijke regelingen te 
treffen. Wij hebben een plaatselijke regeling voor de samenstelling van de kerkenraad, benoeming 
van ambtsdragers, besluitvorming etc.  
  
De laatste keer is deze regeling gewijzigd op 26 juni 2014. Inmiddels zijn er een aantal zaken 

gewijzigd. De twee belangrijkste punten zijn: 
1. We hebben geen verkiezingen meer van ambtsdragers. De procedure om nieuwe 

ambtsdragers te zoeken is aangepast aan onze huidige aanpak. 
2. De maximale aaneengesloten termijn van ambtsdragers is verlengd van 8 jaar naar 12 

jaar. Dit sluit aan bij een recente wijziging van de Kerkorde.   
 

De kerkenraad heeft in de vergadering van 23 februari 2021 een voorlopig besluit genomen tot 
wijziging van de plaatselijke regeling. In de bijlage vindt u de plaatselijke regeling. De wijzigingen 
zijn rood gemarkeerd. Gewoonlijk zouden wij deze wijzigingen op een gemeenteavond bespreken. 
Dat kan nu echter niet. In plaats van een gemeenteavond verzoeken wij u om te reageren, bij 
voorkeur per email aan scriba@kruispuntlinschoten.nl. Heeft u vragen of opmerkingen? Wilt u uw 
mening hierover kenbaar maken? Aarzel niet en stuur ons een reactie. Wij verzoeken u om uiterlijk 
7 maart 2021 te reageren. Afhankelijk van uw reacties neemt de kerkenraad tijdens de 

kerkenraadsvergadering van maart een definitief besluit. 
  
Namens de kerkenraad, 
Anton den Hartogh 
 
U zij de glorie!  
 

 
 
We hadden als gemeente anders gehoopt, maar het lijkt erop dat we ook dit jaar elkaar niet 
kunnen ontmoeten in 't Kruispunt om samen het wonder van Pasen te vieren en te bezingen. Dus 
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gaan we op zoek naar een andere creatieve manier om elkaar te zien én samen God groot te 

maken.  
Het idee is dat we de woorden van het lied 'U zij de glorie' per stuk uitprinten op een A4'tje. We 
vragen aan u en jou vervolgens om met één van deze woorden op de foto te gaan. Van al deze 
foto's samen, gecombineerd met de muziek van het paaslied 'U zij de glorie', wordt dan een mooie 
filmcollage gemaakt die we kunnen vertonen in de Paasmorgendienst.  
Om alle woorden op de foto te kunnen zetten, hebben we veel verschillende gemeenteleden nodig, 
dus we hopen dat er veel mensen meedoen. Aanmelden mag ook als stel of als gezin en kan via 

predikant@kruispuntlinschoten.nl. En als u er tegenop ziet om zelf een foto te maken, dan regelen 
we iemand die een foto komt maken bij u thuis of in de tuin.  
We hopen op uw enthousiasme!  
 
Remy van Keulen en Rianne van der Nagel-Meter 

 
 
Boekspot in ‘t Kruispunt 

 

In de Boekspot in ‘t Kruispunt (in de Kruispuntzaal) staan geregeld 
‘nieuwe’ boeken. Veel mensen hebben de weg naar deze Boekspot 
gevonden. Ze nemen een paar boeken mee, om lekker thuis te lezen. 
De boeken hoeven niet teruggebracht te worden. Je mag ze houden of 
weer doorgeven. De variëteit is groot: er zijn romans en andere 
boeken voor volwassenen, dichtbundels en boeken over het Christelijk 

geloof.  Voor elk wat wils!  
Heb je een mooi boek, dat je niet wilt houden, maar aan anderen wilt 
laten lezen? Leg het op de Boekspot (geen dozen vol en geen heel 
oude boeken aub.) Kom gerust een paar boeken halen. Wanneer ’t 

Kruispunt open is, kun je uit de Boekspot boeken meenemen. Je mag ook de sleutel van  
’t Kruispunt komen lenen bij: Gusta de Jong-Bakker, 0348-416265 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Practice what you preach, aflevering 4 
Sinds aswoensdag 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 7 maart 10.00 uur Mevr. Karin Smit-v/d Berg uit Baambrugge, Derde zondag 40-
dagentijd 
 
Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl 
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