
 
  
Nieuwsbrief nummer 121      25 sept  t/m 2 oktober 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        

10.00 uur ds. C.P. Koole uit Schoonhoven 
Ouderling van dienst: Jennefien van Keulen 
Organist: Henny Oskam/ Thijs van der Rhee 
 

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 hartelijke groeten en felicitaties in verband met zijn 
verjaardag naar de heer C. Vos, Jacob Barneveldstraat 20, en naar de heer W. Raven, Korte 
Linschoten OZ 6 , als bemoediging en steun nu hij diverse ziekenhuisopnames heeft gehad. We 

wensen hem en zijn vrouw sterkte in deze tijden.  
 

Collectes 
1e collecte Diaconie 
2e collecte ZWO/Kerk in Actie 

 
                                                  
  
  
  
  
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 
Jozef maakt zich bekend aan zijn broers. 
 
Jozef is de oudste zoon van Rachel en Jakob. Uit de familie van Jozef ontstaat uiteindelijk een groot 
volk, het volk van Israël. Door Jozef komt het volk in Egypte terecht. Op deze zondag staat Genesis 

44:18-45:15 centraal: Juda vertelt over het verdriet van Jakob. Jozef maakt zich bekend aan zijn 
broers, dat gaat samen met heftige gevoelens en emoties. Juda biedt zichzelf als slaaf aan in de 
plaats van zijn broer Benjamin: hierdoor weet Jozef dat zijn broers veranderd zijn. 
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In de dienst krijgen jullie hierover een filmpje te zien en met de kindernevendienst gaan we een 

spel spelen over het verhaal van Jozef.  
 
Leuk als je erbij bent!  
 
Uit de beroepingscommissie - Suggesties voor nieuwe predikant 
Begin september zijn we met de beroepingscommissie in een deels vernieuwde samenstelling weer 
van start gegaan met de zoektocht naar een nieuwe predikant. Uiteraard hopen we een geschikte 

kandidaat voor onze gemeente te kunnen vinden. Daarbij kunt u ons helpen door namen door te 
geven van predikanten die u mogelijk geschikt vindt om hier voorganger te worden. Dus denkt u 
een geschikte kandidaat te weten, laat het aan ons weten! Dat kunt u doen door de naam van de 
predikant door te geven met een korte motivatie waarom u denkt dat deze persoon een goede 
predikant voor onze gemeente zou zijn. Dat kunt u doen per e-mail (stuur uw e-mail naar 
beroepingscommissie@kruispuntlinschoten.nl) of natuurlijk door een van de commissieleden aan te 

spreken.  
De beroepingscommissie bestaat uit Marije Dorsman, Judy Alkema, Alie Leeuwestein, Anneke 
Kiers, Tanja Rhijnsburger, Paul Keereweer, Remy van Keulen en Jeroen Gaasbeek. 
Alvast bedankt voor uw suggesties! 

  

Vaar mee met de JVV! 
De diaconie organiseert op vrijdag 7 oktober het jaarlijkse uitje voor de JVV. We gaan deze keer 
met de bus naar Rotterdam voor een rondvaart met de Spido. Aanmelden kan nog tot 30 
september. Stuur hiervoor een e-mail aan diaconie@kruispuntlinschoten.nl. 
 
 

Gespreksgroep aan de slag met 'Randfiguren' 
Op vrijdag 7 oktober a.s. gaat de gemengde gespreksgroep weer van 
start.  
De gespreksgroep komt maandelijks bijeen waarbij we om de keer ook 
met elkaar eten.  
 
Randfiguren  

Dit seizoen lezen we uit het boekje Randfiguren, geschreven door ds. 
Johan Visser.  
In Randfiguren wekt Johan Visser tien bijbelse randfiguren tot leven. 
Buitenstaanders en randfiguren zijn er overal, ook in de Bijbel. Het 
verrassende van bijbelse randfiguren is dat ze vaak meer hebben 
begrepen van God dan de mensen die er wél bij horen. 

Buitenstaanders tonen de onverwachtse en genadige manier waarop 
God zijn weg onder mensen gaat. 
 
Wil je meer informatie of de avond bijwonen? 
Stuur een mailtje naar: eleonora.kikkert@gmail.com 
 
Hartelijke groet, 

Henk van der Ree, Hans Dorsman, Gert van Eck, Arina Oosterom, 
Tanja Rhijnsburger,  
Anneke in ’t Veld en Eleonora Kikkert  
 
 

Taizéviering zondag 9 oktober 2022 
Op zondagavond 9 oktober wordt er weer een 

oecumenisch avondgebed in de stijl van Taizé gehouden. 
De oecumenische geloofsgemeenschap in Taizé ( 
Bourgogne, Frankrijk) is gesticht door Frére Roger en 
bestaat al sinds 1940. Niet alleen zijn uit alle delen van de 
wereld broeders toegetreden tot de gemeenschap, maar 
ook is Taizé een ontmoetings- en bezinningsplaats 

geworden voor duizenden jongeren en ouderen uit alle 
continenten. 
De vieringen in Taizé worden gekenmerkt door 
samenzang, bijbellezing, gebed en stilte. 
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Iets daarvan willen we realiseren in het avondgebed op zondag 9 oktober 2022.  

Deze keer is het thema: ‘Recht doen’  
De viering is voorbereid door de Oecumenische Werkgroep Linschoten samen met Gerard Vendrig 
van de R.K. Geloofsgemeenschap Montfoort/Linschoten. 
Pianobegeleiding wordt verzorgd door Cees de Heer.  
De oecumenische viering begint om 19.30 uur. Na afloop is er de mogelijkheid tot napraten onder 
het genot van koffie of thee.   
Informatie bij: dejongbakker@planet.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 2 oktober    10.00 uur   ds. L. Webbink uit Linschoten            Israëlzondag 

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