
 
  
Nieuwsbrief nummer 120      18 t/m 25 september 2022                  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      Oecumenische viering Vredesweek 

10.00 uur ds. M. Verstoep uit IJsselstein 
Ouderling van dienst: Jan Kooij 
Piano: Caroline Leloux 

 
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 en de parochie 

De kerkbloemen gaan vergezeld van onze hartelijke groeten en felicitaties in verband met hun 
verjaardag naar dhr. C. den Boer, Meidoornlaan 1, en dhr.  P. Schalk, Lindewaard. En er gaan 
bloemen naar dhr. J. Vlaar, Liefhovendijk, met de hartelijke groeten en wij wensen hem 
beterschap.   
Ook gaan er bloemen als blijk van meeleven naar Dirk en Arina Oosterom-Van der Wind en hun 

kinderen, Hof van Voorvliet 9, in verband met het overlijden van de vader van Dirk. De uitvaart 
was afgelopen vrijdag. 

 
Collectes 
1e collecte Vredeswerk 
2e collecte 50/50 Kerk/Parochie 

 
 
 
  
  
  
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 derde kwartaal van 2022 is 

bestemd voor de Voedselbank Montfoort. 

 
  
 
 
Kindernevendienst 
Van 17 t/m 25 september vindt de nationale Vredesweek plaats. 
In de wereld is er helaas nog steeds veel oorlog en geweld. De oorlog in Oekraïne laat ons des te 
meer beseffen dat vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar een gezamenlijk project waar we elke 

dag aan moeten bouwen. 
We gaan over oorlog, vrede en vrijheid praten en met elkaar een vredesposter maken.  
Kom je ook? Tot zondag. 
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Groetjes, Heidi Habben Jansen – Schimmel  

Leiding kindernevendienst 
 
Openluchtdienst zondag 11 september 
Tijdens de openluchtdienst zijn er opnames gemaakt. De  dienst is te zien via kerkdienstgemist.nl. 
 
Collectanten gezocht 
Kerk in Actie is voor ons allemaal een bekende organisatie die zich inzet voor verschillende 

doeleinden. In de week van 21 t/m 26 november zal er een landelijke collecte worden gehouden 
vanuit Kerk in Actie, waarbij het geld bestemd is voor vluchtelingenkinderen in Griekenland, o.a. in 
kamp Moria. Nog altijd leven daar veel vluchtelingen met hun kinderen onder erbarmelijk 
omstandigheden. 

Voor deze collecte zijn wij nog op zoek naar collectanten en daarom wil ik een beroep op u doen. 
Wilt u uw steentje bijdragen als collectant? Meldt U zich dan aan bij jankooij51@outlook.com 06-

49685184, coördinator namens Kerk in actie. 

Jan Kooij 

Agenda            

Zondag 25 september  10.00 uur         ds. C.P. Koole uit Schoonhoven    
Time Out voor jongeren van 12 t/m 18 jaar 

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