
 
  
Nieuwsbrief nummer 65            1 t/m 8 augustus 2021                        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: Anneke Kiers      
Organist: Sjaak van der Mel 
 
Voorbedentelefoon 
U kunt uw voorbede(n) sturen via SMS of WhatsApp naar telefoonnummer 06-83146492.  (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 bloemen gaan vergezeld van onze hartelijk groeten en felicitaties in verband met hun 
verjaardag naar mevrouw K.C.J. Boot – Plomp, G. van der Valk Boumanstraat 31 en naar de heer 

E.J. Tamboer, Polderkade 11. 

Collectes 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerk 

  
                                                  
  
  
  
  
  
  
  
Naast de collecten hebben wij ook het ‘kleine kerkje’ voor een aantal speciale 
doelen. Omdat de kerkdiensten nu 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 2021 is 
bestemd voor inloophuis ’t Centrum Woerden. 
  
 
  
 
Geen kindernevendienst. 

Tijdens de zomervakantie is er geen kindernevendienst. Er liggen bij de ingang werkbladen en 
kleurpotloden en er is voor de kinderen die dat willen ruimte om tijdens de overweging naar de 
crècheruimte te gaan. 
  
Zondag 22 augustus hervatten we de kindernevendienst weer. 
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Voorstellen nieuwe ambtsdragers 

 
Met veel genoegen stellen wij u vier nieuwe ambtsdragers voor de kerkenraad voor, die met 
enthousiasme de aanstaande vacante plaatsen willen vervullen: 
•             Henriëtte Bertels, voorzitter; 
•             Erna den Hartogh, scriba; 
•             Jan Kooij, ouderling; 
•             Jennefien van Keulen, ouderling 

In verband met de laatste examens en de afronding van haar MBA-studie is Henriëtte Bertels vanaf 
1 januari 2022 beschikbaar. De kerkenraad heeft Anton den Hartogh gevraagd nog vier maanden 
het voorzitterschap waar te nemen om zo een soepele overgang te realiseren. De vier nieuwe 
ambtsdragers zijn afgelopen zondag afgekondigd in de kerkdienst en worden aanstaande zondag 
nogmaals afgekondigd. Heeft u wettige bezwaren tegen een van de voorgestelde ambtsdragers, 
dan verzoeken wij u een gemotiveerd bezwaar in te dienen bij scriba@kruispuntlinschoten.nl. 

Indien er geen wettige bezwaren worden ingediend, dan verwelkomen wij dit kwartet in de 
kerkenraad. De bevestiging vindt plaats op zondag 5 september. Wij zijn zeer dankbaar dat ook nu 
weer gemeenteleden gevonden worden die de gemeente willen dienen. Fijn dat wij een levende en 
betrokken gemeente zijn. 

 
Namens de kerkenraad, 
Anton den Hartogh, voorzitter 

 
 
Zomervakantie predikant 
We kijken er als gezin naar uit om deze zomervakantie (weer) lekker te gaan kamperen in eigen 
land. We hopen van 2 t/m 20 augustus op de camping in Zeeland te verblijven.  
In het geval van dringende pastorale zaken in deze periode kunt u contact opnemen met Gerda 
van Vliet. Zij is wijkouderling en coördinator pastoraat in onze gemeente. Gerda is te bereiken via 

pastoraat@kruispuntlinschoten.nl en 0348-418174 / 06-48621342. Gerda zal u, als dat nodig is, in 
contact brengen met een collega-predikant uit de nabije omgeving.  
 
Rianne van der Nagel-Meter 

 
 

Update Tentdagen 2021 

Er verandert zo ontzettend veel! Wat mag wel en wat mag niet. Daarom gaan we dit jaar iets 
nieuws doen. Deels online en deels live! Hoe? Dat kom je nog te weten. Als het bijna zover is, kun 
je jouw uitnodiging en werkboekje op de deurmat verwachten. We gaan er mooie dagen van 
maken. We houden contact! https://youtu.be/LhCy77x0AQ0 
 
Groeten, 
Het Tentteam 

 
Hartelijk dank 
Hoewel wij zeker geen 'wekelijkse kerkbezoekers' zijn, is het zonder meer hartverwarmend zoveel 
meeleven vanuit de kerkgemeenschap te krijgen bij ons 35-jarig huwelijksfeest. Van eenvoudige 
kaarten tot werkelijk ware kunststukjes van borduur- en knipwerk gemaakt door mede kerkleden, 
we zullen hierbij geen namen noemen, maar eenieder die medeleven heeft getoond onze hartelijke 
dank. 
Frans en Johanna van Bodegom. 

 
Agenda 
  
Zondag      8 augustus    10.00 uur   ds. A. van Alphen uit Haastrecht 
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