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Nieuwsbrief nummer 34                     27 december 2020  t/m 3 januari 2021             kleur:
wit
 
Bij deze ontvangt u een extra digitale nieuwsbrief.
 
Kerkdiensten
27 december 10.00 uur Top2000dienst, ds. J. Schelling uit Woerden
31 december 19.00 uur Vesperdienst, voorbereid door leden van de mannengespreksgroep
1 januari       10.30 uur Nieuwjaarsdienst, diaken G. Vanaker uit Montfoort
 
Uit de gemeente
De bloemen gaan naar de heer A. den Hollander, De Duiker 67, i.v.m. zijn verjaardag. Tevens
zijn er bloemen voor Esther Stigter als dank voor haar muzikale begeleiding van de diensten
op de piano.
 
Collecten
De opbrengst van de collecten is bestemd voor:
27 december  a. Diaconie   b. Kerk
31 december  a. Diaconie, bloemenfonds  b. Kerk
1 januari        a. Oecumenisch doel  b. 50/50 Kerk/Parochie   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kindernevendienst
Bij de laatste kindernevendienst van dit jaar kijken we naar de laatste psalm uit de bijbel:
psalm 150. Het is een heel vrolijke psalm. Het is eigenlijk een lied. Hij begint met halleluja en
eindigt met halleluja. Het betekent: je moet zingen voor de Heer. En als je niet kunt zingen,
dan kun je ook op andere manieren God prijzen. Muziek maken, dansen en zingen is op een
andere manier ook heel fijn: Je wordt er (meestal) zelf ook vrolijker van. Dus als je na de
kerstvakantie je huiswerk moet maken en je hebt even geen zin… Prijs de Heer en zing een
lied!
 
Bij deze nieuwsbrief zit een ´gitaardoolhof´. Volg de route en vind de oplossing. Maak je
liever muziek, dan kun je met een wc- of keukenrol, rijst, bakpapier en elastiekjes zelf een
instrumentje maken. In het filmpje tijdens de kerkdienst krijg je de uitleg.´
 
 
Oecumenische viering 1 januari 2021
Op vrijdag 1 januari 2021 is er om 10.30 uur een oecumenische nieuwjaarsviering. Het Thema
is: ‘Zegen ons en behoed ons’; hoe actueel in deze tijden. Voorganger is diaken Gerard
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is: ‘Zegen ons en behoed ons’; hoe actueel in deze tijden. Voorganger is diaken Gerard
Vaneker. U kunt deze viering volgen via https://kerkdienstgemist.nl of later bekijken.
 
 
Zondag 3 januari 10.00  uur         ds. L. Webbink uit Linschoten
 
 
Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij:
nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl
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