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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. L. Webbink uit Linschoten
Ouderling van dienst: Gerda van Vliet

Organist: George Pluimakers

Uit de gemeente
De bloemen gaan vergezeld van onze hartelijke groeten en felicitaties naar mevr. J. van BodegomVonk, Zuid Linschoterzandweg 25 en naar mevr. H. Duinstra-Kooyman, J. Barneveldstraat 19S,
i.v.m. hun verjaardagen.
Collecten
De opbrengst van de collecten is bestemd voor:
1e collecte: Diaconie 2e collecte: ZWO/Kerk in Actie

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
We maken kennis met een heel bijzonder iemand: de profeet Micha. Hij gaat ons vertellen wat er
misgaat in het land waarin hij leefde. Om het beter te maken heeft hij een paar heel goede tips.
Een soort goede voornemens. En... hij heeft ook iets aan ons te vragen. Luister maar.

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. In de Bijbel staan genoeg voorbeelden van mensen
die wilden opgeven, maar waar het niet kon. Ze moesten volhouden. Ook tijdens de dienst zullen
jullie zelf ervaren hoe lastig het soms is om vol te houden, maar waar het zeker de moeite waard
is.
Ds. Rianne van der Nagel-Meter zal in deze dienst voorgaan en Miracles zal verschillende
bijpassende liedjes spelen. Dus zet 10 januari in je agenda. Het gaat weer een leuke dienst
worden.
De jongerendienstcommissie

Zondag 10 januari 10.00 uu ds. Rianne van der Nagel-Meter Jongerenviering
Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl
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