
 
 
Nieuwsbrief nummer 40                    7 t/m 14 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. E. Versloot uit Woerden                
Ouderling van dienst: Bert van der Meulen 
Organist: Dhr. A. Grootendorst 
 
Uit de gemeente 
De bloemen gaan met onze felicitaties naar mevrouw A. Hoogvliet-Trap, Korte Linschoten WZ. 14 
i.v.m. haar verjaardag. En er gaan ook bloemen naar de heer C. Vos, Jac. Barneveldstraat 20, ter 
bemoediging i.v.m. het overlijden van zijn schoonzus. 

 
Collecten 
De opbrengst van de collecten is bestemd voor:  
a. ZWO Werelddiaconaat Bangladesh 
b. Diaconie 
 

 
 
 
 
 
 

 
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 geven. Dat kan met onderstaande QR-code. De collecte voor het eerste kwartaal van 2021 is 
bestemd voor het vluchtelingenwerk. 
 

 
 
Kindernevendienst 
We gaan het ook in de kindernevendienst hebben over Bangladesh.  
Er is een verhaal over de duif Rainbow die hierover vertelt. Bangladesh wordt vaak getroffen door 
overstromingen. De boeren daar krijgen nu hulp bij het verbouwen van de gewassen die wel goed 
tegen zout water kunnen.  
Waarom is di nu zo belangrijk voor de gewassen? Daar kun je achter komen door dit proefje te 

doen. 
Ik ben benieuwd of jullie weten wat er gaat gebeuren met de wortels en wat de verschillen zijn. 
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Werelddiaconaatszondag 
Aanstaande zondag is het werelddiaconaatszondag, een dag waarop we extra omkijken naar de 
wereld om ons heen en de hulp die we daarin kunnen bieden. Deze zondag richten we ons vooral 
op een project in Bangladesh, waarover u ook een folder heeft ontvangen. We hopen hierbij zoveel 
mogelijk gezinnen te ondersteunen in hun levensonderhoud, in een regio die regelmatig zwaar 
wordt getroffen door overstromingen, mede door het veranderende klimaat. 

 

De opbrengst van de collecte tijdens de werelddiaconaatszondag zal ten goede komen aan dit 
project en deze collecte bevelen wij uiteraard van harte bij u aan. Met elke 25 euro die wordt 
opgebracht kan één gezin worden geholpen met zaden en landbouwgereedschap. Het zou 
natuurlijk erg mooi zijn als wij vanuit Linschoten vele gezinnen kunnen helpen. Mocht u geen 
bijdrage kunnen doen via de GIVT-link in deze nieuwsbrief, maar wilt u toch graag helpen, dan 
kunt u uw bijdrage overmaken naar het rekeningnummer van de ZWO o.v.v. WDZ Bangladesh. Wij 
hopen u z.s.m. te kunnen informeren over de collecteopbrengst en daarmee het aantal gezinnen 

dat wij hebben kunnen helpen. 
 
Om ook de kinderen te betrekken bij deze zondag en het project in Bangladesh, zal er in het 
filmpje van de kindernevendienst aandacht aan Bangladesh worden besteed. Daarnaast staat er in 
deze nieuwsbrief een leuk proefje, waarmee goed zichtbaar wordt wat de impact is van zout water 
op groentes. 

 
Op de site van Kerk in Actie is meer informatie te vinden over dit project en andere projecten over 

de hele wereld. Laten we samen blijven omkijken naar onze medemens, juist ook in deze tijd.  
 
Triodos Rekeningnummer NL 83 TRIO 0379 5242 36 
 
Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking 

 
JVV: uitstel pannenkoekenmaaltijd 
Voor de liefhebbers van pannenkoeken onder onze Jeugd Van Vroeger staat op 17 februari de 

pannenkoekmaaltijd gepland. Deze jaarlijkse activiteit moeten we nog even uitstellen. Als we voor 
de pannenkoekenmaaltijd een nieuwe datum hebben, dan krijgen alle JVV’ers bericht van ons. 
In de LEV was overigens de oude agenda (2020) voor de JVV afgedrukt. Dat had u waarschijnlijk al 
gezien. 
De diaconie 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-en-rampenpreventie-in-bangladesh/


Enquête  

Bij de nieuwsbrief van deze week vindt u een enquêteformulier van de Werkgroep Vieringen. 
Wij zijn benieuwd hoe u het afgelopen jaar de (online) kerkdiensten heeft ervaren. 
Wij vragen u vriendelijk om het formulier in te vullen en terug te sturen naar: 
teunhoogendoorn@ziggo.nl 
De uitslag proberen wij dan zo snel mogelijk te verwerken, zodat de resultaten in de eerstvolgende 
Lev komen te staan. 
Uiterste inleverdatum is maandag 8 februari.  

Wij bedanken u alvast voor de moeite. 
 
Werkgroep Vieringen 
 
Zondag 14 februari 10.00 uur ds. Rianne van der Nagel-Meter 
 

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