
 
  
Nieuwsbrief nummer 41                    14 t/m 21 februari 2021             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 ds. Rianne van der Nagel-Meter               
Ouderling van dienst: Heidi Habben Jansen- Schimmel 
Organist: Sjaak van der Mel 
  
Uit de gemeente 
De bloemen gaan met onze felicitaties naar de heer J. den Hartogh en mevr. C. den Hartogh-de 
Groot, Cattenbroekerdijk 9A, i.v.m. hun verjaardagen. Er gaan ook bloemen naar Lianne van der 
Hart, De Duiker 16. Zij heeft een operatie aan haar oog ondergaan. We wensen haar een spoedig 
herstel. 
 
Collecten 
De opbrengst van de collecten is bestemd voor:  
a. Kerk 
b. Jeugd- en jongerenwerk 
  

                                                  
  
  
  
  
  
  

  
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 
Markus 12: 40-45.   
In de kindernevendienst gaat het over een melaatse man met een verschrikkelijke huidziekte. 
Jezus maakt de melaatse man beter, maar de man mag dat aan niemand vertellen. Lukt het hem 

om het geheim voor zich te houden of vertelt hij het toch aan andere mensen?  
 
In de bijlage zit een spel dat je samen kunt spelen. Het spel gaat over het verhaal van de melaatse 
man.  
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Veel reacties op enquête online vieringen 
 
De enquête van de Werkgroep Vieringen heeft al een behoorlijk aantal reacties 
opgeleverd. Het formulier dat vorige week als bijlage bij de Nieuwsbrief zat, 
werd ingevuld door jonge gezinnen, oudere gemeenteleden en alles wat 
ertussen zit. 
 

 
De eerste reacties op een aantal vragen kunt u lezen in de Lev die binnenkort verschijnt. 
Toch zou het mooi zijn als we nog meer ingevulde enquêteformulieren binnenkrijgen, zodat we een 
beter beeld krijgen van wat er leeft onder de gemeenteleden in deze coronatijd.  
De vragen gaan over de meest uiteenlopende zaken van de viering in ’t Kruispunt, maar ook de 
collecten en de kindernevendienst komen aan de orde. 

Daarom vindt u bij de Nieuwsbrief van deze week nogmaals het enquêteformulier en wij hopen dat 
u de moeite wilt nemen om het formulier in te vullen. 
Het formulier kunt  u opsturen naar teunhoogendoorn@ziggo.nl. Graag zo spoedig mogelijk, 
maar in ieder geval voor 6 april 2021. 

 
Bij voorbaat dank,  
Namens Werkgroep Vieringen  

Teun Hoogendoorn.  
 
  
Zondag 21 februari   10.00 uur   dhr. Klaas Bos uit Goes       1e zondag 40-dagentijd 
  
Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl 
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