
 
  
Nieuwsbrief nummer 103    24 april t/m 1 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                 Quasimodo geniti of beloken pasen 

 
10.00 uur ds. P.J. Rebel uit Utrecht 
Ouderling van dienst: Pieter/Jantine van den Berg 
Organist: Sjaak van der Mel 
 
Time Out 
 
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 felicitaties in verband met zijn verjaardag en de hartelijk 
groeten naar dhr. M. Boelhouwer, G. van der Valk Boumanstraat 25 
Ook gaan er bloemen met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar dhr. en mw. Hoogvliet, 
Korte Linschoten Westzijde 14. 
 

Collectes 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerk 
  
                                                  
  
  
  
 
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. 
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Kindernevendienst   
Johannes 20:19-31 
De achtste dag 

Na de opstanding verschijnt Jezus aan zijn leerlingen. Thomas is er niet bij. Hij zegt dat hij alleen 
kan geloven als hij de wonden van Jezus ziet. Een week later verschijnt Jezus nog eens en nu is 
Thomas er wel bij. 

 
Time Out 
Deze keer gaan we met elkaar een spel spelen. Welk spel blijft nog een verrassing. 
 
 

Agenda 
 
Zondag 1 mei    10.00 uur  ds. L. Webbink uit Linschoten 
  
Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl  
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