
 
 
Nieuwsbrief nummer 38 24 t/m 31 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       

10.00 uur ds. W. Koerselman uit Woerden.                  
Ouderling van dienst: Jantine/Pieter van de Berg  
Organist: Tjeerd Kiers  (thuis opgenomen) 
 

In tegenstelling tot wat in Lev staat zal er geen Maaltijd van de Heer gehouden worden, omdat in 
de kerk alleen het kerkelijk team aanwezig is.  
 
Uit de gemeente 
De bloemen gaan met onze hartelijke groeten naar mevrouw Mevr. G. Roozenbeek-Van 
Wijngaarden, Heulestein 45, i.v.m. haar thuiskomst vanuit het ziekenhuis eind vorig jaar en naar 
Jan-Willem de Groot,  G. v.d. Valk Boumanstraat 39, i.v.m. een operatie aan zijn gezicht na een 

val van een ladder. 
 
Collecten 
De opbrengst van de collecten is bestemd voor:  
a. Diaconie 
b. Kerk 

 
                                                  
 
 
 
 
 

 
 
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. 
 

 
 
 
Scholendienst 2021  

Vanwege de verlengde sluiting van de (basis)scholen, hebben we in overleg met de 
Timotheüsschool helaas moeten besluiten om de scholendienst van zondag 31 januari niet door te 
laten gaan. Omdat de school gesloten is, zijn de leuke plannen die we gemaakt hebben om op 
school opnames te maken op dit moment niet uit te voeren. Daarnaast willen de medewerkers van 
de Timotheüsschool zich op dit moment zoveel mogelijk kunnen richten op het geven van (online) 
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onderwijs. Maar... we gaan op zoek naar een later moment in het voorjaar om de scholendienst 

alsnog vorm te geven! Als er een nieuwe datum bekend is, dan zullen we de kinderen van school 
en de gemeente hierover informeren.  
 
Kindernevendienst 
In de kinderdienst gaat het over vier mannen die hun visnetten zomaar achter zich laten als Jezus 
hen roept. De vier mannen laten alles wat voor hen belangrijk is achter zich. Het lijkt makkelijk wat 
ze doen, maar is dat zo. En wat zouden wij doen? Wat is belangrijk voor ons en houdt ons bezig? 

Voor de kinderen die het leuk vinden willen we een online kindernevendienst organiseren. Naar 
ouders van kinderen die naar de kindernevendienst komen is al een mailtje gestuurd. We starten 
om 11.15 uur - ongeveer 11.30 uur. Centraal staat Marcus 1: 14 - 20. Zie ook de bijlage. Wil je 
graag meedoen, maar heb je geen mailtje gehad? Laat het even weten via 
jantinevanderberg@gmail.com.  
 

Zondag 31 januari 10.00 uur ds. Rianne van der Nagel-Meter 
 
Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl 
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