
 
  
Nieuwsbrief nummer 117      28 augustus t/m 4 september 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      Maaltijd van de Heer 
10.00 uur ds. P.J. Rebel uit Utrecht 
Ouderling van dienst: Jantine van der Berg 
Organist: George Pluimakers 

 
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 hun 
verjaardag naar mevrouw H.J.F. Brouwer-van der Touw, Strick van Linschotenstraat 59, 
en mevrouw M. Van der Poel-Pals, Schagen 13. Tevens wensen we mevrouw Brouwer een 
voorspoedig herstel van haar val van onlangs.  

 
 

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 derde kwartaal van 2022 is 

bestemd voor de Voedselbank Montfoort. 

 
  

 

 
Kindernevendienst 
Mensen willen graag naar Jezus luisteren en zo ook nu. Ze verzamelen zich om Jezus heen en 
luisteren gedurende de dag en blijven zitten wanneer het avond wordt. Zoals een herder zijn 
schapen niet aan hun lot overlaat, stuurt Jezus de mensen niet weg en vraagt aan zijn leerlingen 
om voor eten te zorgen. Er is alleen niet genoeg! Maar met Jezus zijn dingen mogelijk die je nooit 
had verwacht.  
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Tijdens de kindernevendienst gaan we het hebben over het verhaal van de vijf broden en twee 

vissen. Jezus deelt het eten uit en mensen delen hun eten met elkaar. Deel jij graag je spullen met 
anderen? Wat gebeurt er als je iets deelt?  
 

 
Men on fire 
Helaas kan de geplande kampvuuravond van 3 september niet doorgaan. 
De eerstvolgende kampvuuravond zal plaatsvinden op zaterdagavond 29 oktober. 
Dan ben je vanaf 19.45 uur weer welkom op de Noord Linschoterdijk 2. 

 

namens Men on fire Linschoten, 
Kees-Jan Verduijn 
 

Agenda            
 
Zondag 4 september     10.00 uur  ds. F. van Dijke uit Woerden    afscheid ambtsdragers 
 

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