
 
  
Nieuwsbrief nummer 110       12 t/m 19 juni 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       zondag Trinitatis 

 
10.00 uur ds. P. van Midden uit Bergambacht 
Ouderling van dienst: Jolanda Dorsman 
Organist: Tjeerd Kiers 

 
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 van onze hartelijk groeten naar dhr. P. Schalk in de Lindewaard en 

er gaan bloemen naar mevrouw B. Landman-Mulder, G. van der Valk Boumanstraat 28, als blijk 
van steun en bemoediging na het overlijden van haar man vorige week. 

 
Collectes 
1e collecte Diaconie  
2e collecte Kerk 

 
                                                  
  
  
  
 
Kleine kerkje 
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 met elkaar luisteren naar het verhaal uit de Bijbel waarin we horen hoe het verder gaat 
na Pinksteren. Veel mensen laten zich dopen en ze delen alles samen. Ook al verschillen ze van 

elkaar, toch horen ze bij elkaar. Dat geldt ook voor iedereen in de kerk. We kijken waarin jullie van 
elkaar verschillen, en waarin jullie hetzelfde zijn. 
 
Oproep: Willen jullie een schone glazen pot met deksel meenemen? 
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Speelgoed inzamelen voor Voedselbank 

Vrijdag 24 juni kunt u tussen 19.00 uur – 20.00 uur speelgoed brengen in de kerk. Het speelgoed 
is bestemd voor kinderen uit gezinnen die van de Voedselbank Montfoort gebruik maken. Een 
vakantie zit er voor hen meestal niet in. Daarom vullen we voor 19 kinderen vakantietasjes met 
speelgoed.  De kinderen zijn tussen de 4 en 12 jaar. Tip: knutseldingen komen vooral goed van 
pas. 
 
De diaconie 

  
Agenda            
 
Zondag 19 juni     10.00 uur ds. A. van Alphen uit Haastrecht         Maaltijd van de Heer 
  
Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl  
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