
 
  
Nieuwsbrief nummer 104     1 t/m 8 mei 2022                  kleur: wit              
  
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      Miseicordia Domini 

10.00 uur ds. L. Webbink uit Linschoten 
Ouderling van dienst: Niels van Amstel 
Organist: Henny Oskam 
 
Voorbedentelefoon 
U kunt uw voorbede(n) sturen via SMS of WhatsApp naar telefoonnummer 06-83146492. Vermeld 
ook uw naam/afzender. (Tip: Sla dit nummer op in uw telefoon onder voorbedentelefoon) De 

Diaconie zal voor aanvang van de dienst controleren of er voorbeden zijn aangevraagd en deze 
vervolgens in het voorbedenboek noteren. U kunt ook gedurende de week voorbede(n) aanvragen 
voor de eerstvolgende zondag. 
 
Uit de gemeente 
De kerkbloemen gaan vergezeld met onze hartelijke groeten en de wensen voor een spoedig 
herstel naar mevr. Ria Terlouw van Os, Anne Franklaan 90, Montfoort. Zij is al enige tijd ziek. 

Ook gaan er bloemen als dank voor het schilderij dat ze aan de kerk heeft geschonken naar Ditty 
Verweij, Korte Linschoten Westzijde 6. 

,  
Collectes 
1e collecte Kerk 
2e collecte Diaconie 
  
                                                  
  
  
  
  
 

Naast de collecten hebben wij ook het ‘kleine kerkje’ voor een aantal speciale 
doelen. Omdat de kerkdiensten ook 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 tweede kwartaal van 2022 is 
bestemd voor Inloophuis ’t Centrum in Woerden. 
  
 
  
  
  
Kindernevendienst 
We gaan het hebben over hoe je nu moet omgaan met mensen die je eigenlijk helemaal niet zo 
leuk vindt. In de tijd van Jezus waren dat bijvoorbeeld de Romeinen. Ze waren de baas over de 
Joden en dat vond bijna niemand leuk. Jezus zegt dat we aardig moeten zijn voor andere mensen, 
ook als die mensen niet zo aardig zijn voor ons. Hoe doe je dat? Daar gaan we over nadenken.  
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Beroepingswerk 

In de laatste Lev stond het goede nieuws dat onze beroepingscommissie unaniem een kandidaat 
had voorgesteld. De kerkenraad heeft dat advies ook unaniem overgenomen. Helaas heeft 
betrokken kandidaat zich teruggetrokken uit onze beroepingsprocedure. Dat is een teleurstellende 
uitkomst. Zeker voor de beroepingscommissie die de werving en selectie met grote zorgvuldigheid 
heeft uitgevoerd. Veel dank voor jullie inzet! Vanzelfsprekend beraden we ons als kerkenraad, 
samen met de beroepingscommissie, op de ontstane situatie. Wij houden u graag op de hoogte van 
het vervolg. 

 
Henriëtte Bertels 
Voorzitter kerkenraad 
 
Maaltijd van de Heer 
In de nieuwste Lev Jaargang 6 nr. 2 is een foute datum vermeld met betrekking tot de viering van 

de Maaltijd van de Heer. De genoemde datum van 1 mei zal vervallen. Juiste datum voor viering 
van de Maaltijd van de Heer is 15 mei. 

 
De diaconie 
 
Agenda           Zondag 8 mei   10.00 uur  Prop. Ruben van Asselt uit Baarn 
  
Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl  
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