
 
 
Nieuwsbrief nummer 37  17 t/m 24 januari 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   Oecumenische viering  Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen 

10.00 uur ds. Martha Verstoep uit Montfoort  
Ouderling van dienst: Irma Hilgeman 
Organist: Dhr. P.H. Oskam 
 

 
De viering is voorbereid door de Oecumenische Werkgroepen van Linschoten en Montfoort. Het 
thema is: Blijf in mijn Liefde.  
 
Gebed om eenheid  
Heer Jezus, uw leven was één gebed, volmaakte eenheid met de Vader. 
Leer ons door uw Geest te bidden zoals uw liefde vraagt. 

Mogende gelovigen wereldwijd één zijn in voorbede en lofprijzing. 
Laat uw koninkrijk van liefde komen. 
 

 
 
 
Uit de gemeente en de parochie 
De bloemen gaan naar mevrouw G. de Heer – Nap, Meidoornlaan 4, als bemoediging en naar de 
Familie A. Verkaik – Vermeij, Korte Linschoten OZ. 11, i.v.m. het overlijden van de (schoon)vader 
van Arie en Hetty Verkaik. Er gaan ook bloemen naar mevr. T. de Bruin, Str. v. Linschotenstraat 
13, ook als bemoediging. 

 
 
Collecten 

De opbrengst van de collecten is bestemd voor:  
a. Hospice Oudewater  
b. 50/50 Kerk/Parochie 
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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 deze zondag staat Johannes 2:1-12 centraal: tijdens een bruiloft in Kana verandert Jezus water 
in wijn. 

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het feest dat kan doorgaan door wat Jezus doet. 

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de leerlingen die in Jezus gaan geloven. 
Dit wonder in Kana, in Galilea, was het eerste wonder dat Jezus deed. Zo liet hij zijn 
hemelse macht zien. En zijn leerlingen geloofden in hem. 
 
Jullie kunnen aan de slag met een kleurplaat of een puzzel over dit bijbelgedeelte. (zie bijlagen) 
 
De boekenkast 

 
NIEUW in De Boekenkast:                                                  
‘Troostfilosofie, voor elke dag een inspirerende gedachte’  
Stine Jensen en Marijke Klompmaker; 128 blz; € 18.99 
 
 

 
 

Aan het begin van de lockdown wilden filosofe Stine Jensen en 
illustratrice Marijke Klompmaker graag iets doen voor kinderen en 
ouders, die opeens geconfronteerd werden met een nieuwe 
thuissituatie. Iets wat zou inspireren én 
troosten.                                                     Twee weken lang 

plaatsten ze elke dag een prachtige illustratie van Marijke 
Klompmaker online, met een filosofische vraag en reflectie van 
Stine Jensen. Een dagelijkse filosofische overpeinzing voor hoofd, 
hart en geest, onder het mom van dat ‘wie niet veel naar buiten 
kan, wel naar binnen kan keren, om vanuit daar de buitenwereld te 
bekijken’.  
Er kwamen zo veel mooie reacties op het initiatief, dat ze besloten 

tot een cadeauboek. ‘Troostfilosofie. voor elke dag een inspirerende 
gedachte’. Het boek bestaat uit prachtige illustraties, vragen en filosofische overpeinzingen, om 
elkaar te helpen, te troosten en te praten over wat je bezighoudt. 
Het boek heeft een royaal formaat (22 x 22 cm) en zit in een kartonnen hoes. 
 

Zolang we niet in ’t Kruispunt komen, zijn de boeken bij mij thuis (Nieuwe Zandweg 6a). Wil je het 

boek zien en in handen houden, kom dan even langs. Neem eerst telefonisch of per e-mail contact 
met mij op. Betalen doe je thuis per bank. Info: Gusta de Jong-Bakker (tel. 0348 - 416265) 
deboekenkastlinschoten@gmail.com - Bank: NL 46 ASNB 0707 4297 73  
 
 
 
Zondag 24 januari    10.00 uur  ds. W. Koerselman uit Woerden 

Tijdens deze dienst zal er, in tegenstelling tot wat er in Lev staat, geen  
Maaltijd van de Heer gehouden worden.  

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