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Nieuwsbrief nummer 105     8 t/m 15 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         Zondag Jubilate 
10.00 uur prop. Ruben van Asselt uit Baarn 
Ouderling van dienst: Pieter v.d. Berg 
 
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 felicitaties in verband met hun 55-jarig 

huwelijk naar Evert en Gusta de Jong-Bakker, Nieuwe Zandweg 6a. 
Er gaan ook bloemen met hartelijke felicitaties naar het echtpaar Raven-de Kort, Korte Linschoten 

OZ 6. Zij zijn 61 jaar getrouwd.  
Dhr. H. Kleiweg, G. v.d. Valk Boumanstraat 9, is weer thuis uit het revalidatiecentrum. Er gaan 
bloemen naar hem als welkom thuis en we wensen hem een spoedig herstel toe. 
 
Collectes 

1e collecte Kerk 
2e collecte ZWO/ Kerk in Actie, noodhulp Nigeria. 
  

                                                  
  
  
  
  
  
 

 

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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Noodhulp 
In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in 

eigen land. Terroristen van Boko Haram zijn actief, maar ook andere gewelddadige groepen.  
Een deel van de vluchtelingen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn 
terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst 
van vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de 
vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij mogelijke terugkeer en het verwerken van 
trauma's. 

 
Voor 28 euro krijgt één gezin (van 7 personen) een hygiënepakket. 
De ZWO streeft ernaar om 10 pakketten te kunnen leveren. 
Als het bedrag van 280 euro niet behaald wordt leggen wij het verschil bij. 
Uw bijdrage aan de collecte wordt van harte aanbevolen. 
 
Namens ZWO,  

Agnes Scholten 

  
  
Kindernevendienst 
Deze zondag luisteren we naar het verhaal van Abraham en Sara die 3 mensen op bezoek krijgen. 
Maar wat hoort Sara de bezoekers zeggen? Sara begint te lachen. Dat kan nooit: volgend jaar een 
kind hebben! Ze is al heel lang verdrietig, want deze wens is nog nooit uitgekomen en ze gelooft 

nooit dat dit op haar leeftijd nog gaat gebeuren. Maar het gebeurt echt: Isaak wordt geboren. Sara 
kan weer lachen en wordt moeder! (Genesis 18:1-15 en 21:1-7) 
Zondag is het ook moederdag. Veel vrouwen zijn moeder, maar niet alle vrouwen krijgen een kind. 
Sommigen zijn daar heel erg verdrietig om. Sara is ook heel lang verdrietig geweest. Misschien heb 
je zelf ook wel eens dat je iets heel graag wilt, maar het niet krijgt. Hoe zou jij je dan voelen?  
 

Meezingen met het kinderlied in de dienst? Je kunt thuis alvast 
oefenen: https://www.youtube.com/watch?v=r2TgPqTsg_M 

 

Achterachterachterachterachterkl

einkind (LIEDJESBIJBEL lied 5) 

Abraham en Sara verhuizen 
Dit lied hoort bij Verhaal 5 van de Liedjesbijbel, 

'God begint klein met oplossingen': 

https://youtu.be/5wZ93fqfyNE Toelichting: 

Abraham en Sara zijn de oervader en oermoeder 

van alle gelovigen. Geestelijk gezien zijn wij dus 

hun verre achterkleinkinderen. Daar zing je over 

in het grappige refrein. Houd jij de tel bij en 

weet je wanneer je ... 

www.youtube.com 

 
Kliederkerk 
Zie de poster onderaan deze nieuwsbrief. 
 
 
Agenda 
Zondag 15 mei    10.00 uur  ds. P. Brouwer uit Maassluis    Maaltijd van de Heer 

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