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kleur: groen

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

Jongerendienst
ds. Rianne van der Nagel-Meter

m.m.v. Miracles

Uit de gemeente
De bloemen gaan, als blijk van meeleven, naar Fam. Den Hartogh-Bekker, Cattenbroekerdijk 9,
i.v.m. het overlijden van de vader van Ingrid. Er gaan bloemen naar mevr. J. C. van SilfhoutBurgers, Tiendweg 63 Montfoort, i.v.m. het overlijden van haar man. Ook gaan er bloemen met
felicitaties naar mevr. G. Verweij – Bliekendaal, K. Linschoten OZ 7, i.v.m. haar verjaardag.
Collecten
De opbrengst van de collecten is bestemd voor: a. Inloophuis Het Centrum Woerden
b. Jeugd- en jongerenwerk

Naast de collectes 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
Op 12 maart ging Nederland in de lockdown. We hadden nog geen idee hoe lang we daarin zouden
zitten en wat de gevolgen van corona exact waren. Vandaag is het 10 januari. Al bijna 10 maanden
moeten we ons houden aan allerlei regels. En we moeten het voorlopig nog even volhouden. Het
voelt alsof er geen einde aan komt. En wie had gedacht dat de scholen opnieuw dicht zouden
gaan? Dat we weer thuis ons huiswerk moeten maken. Pfff... Maar het einde is in zicht! Het vaccin
is er en de eerste mensen hebben al een prik gehad. We moeten nog even volhouden. In de dienst
gaat het vandaag ook over volhouden. Het bijbelverhaal gaat over het volk Israël dat moet vechten
tegen een groot leger. Alleen door de staf die Mozes van God heeft gekregen omhoog te blijven
houden, kunnen ze winnen. Uiteindelijk lukt dat Mozes niet alleen, maar met hulp. Houd jij ook nog
even vol? We doen het samen!

Opdracht: Hoe lang kun jij je armen recht omhoog houden? Doe thuis een wedstrijdje tegen papa
of mama (en wie het nog meer aandurven)!
Creatief: Je gaat buiten op zoek naar een mooie tak. Deze tak kun je versieren met verf of wol. Leg
deze tak bij je schoolspullen. Als je dan huiswerk maakt, dan herinnert deze tak aan de staf van
Mozes. We moeten volhouden, ook al heb je op dat moment geen zin in die lastige rekenles.
Jongerendienst 'Houd Vol'
We kennen het allemaal wel. Soms wil je opgeven. Je moet iets doen wat je moeilijk vindt en hebt
geen idee meer hoe je vol kunt houden. Denk aan een voetbalwedstrijd waar jullie als team op
verliezen staan, als jullie zouden opgeven dan verliezen jullie zeker. Maar door vol te houden,
kunnen jullie nog winnen.
Deze dienst staat in het teken van volhouden. Lisa Landkroon-Keereweer leest voor ons uit Exodus
17: 8-16 het bijbelverhaal over de strijd tussen Israël en de Amalekieten. Een opmerkelijk verhaal,
waarbij het misschien nog wel meer neerkomt om mentale kracht dan op militaire kracht. In de
overweging gaat het over de lessen die we uit deze bijbeltekst kunnen halen, nu wij in deze tweede
lockdown ook weer moeten volhouden. En onze huisband Miracles speelt diverse toepasselijke
liederen, van Hillsong, Kees Kraaijenoord en Bløf.
Kijken dus!
ds. Rianne van der Nagel-Meter

Nieuwe webmaster
We zijn heel erg blij dat we u kunnen meedelen dat er een nieuwe webmaster is. Paul Keereweer
heeft deze taak op zich genomen. Voor ons allen een welbekende figuur in onze gemeente. Paul,
succes. Eduart, bedankt voor de vele jaren dat jij de taak van webmaster op je hebt genomen.
Zondag 17 januari

10.00 uur ds. Martha Verstoep uit Montfoort
Week voor gebed van Christenen Oecumenische viering

Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl

