
 
  
Nieuwsbrief nummer 75       10 t/m 17 oktober 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 
                         

Kerkdiensten 

10.00 uur: ds. J. de Jong uit Waarder 

Ouderling van dienst: Niels van Amstel 
Organist: Hennie Oskam 
 
19.30 uur:  Taizéviering 
 
 
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 hartelijke groeten en felicitaties i.v.m. haar verjaardag naar 

mevr. J.G. Bak-Threels, Str. v. Linschotenstraat 28. 

 
Collecten 
1e collecte  Kerk  
2e collecte Jeugd- en jongerenwerk 
 

  
                                                  
  
  
  
  
 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 vierde kwartaal van 2021 is 

bestemd voor het Bloemenfonds. 
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Kindernevendienst 

De profeet Haggai roept de mensen in Jeruzalem op om de tempel weer op te bouwen. Daar was 
een begin mee gemaakt, vlak nadat de Joden uit Babylonië waren teruggekeerd, maar het werk 
was kort daarna gestopt. Haggai zegt tegen de mensen dat ze verder moeten gaan met de 
herbouw, want als de tempel klaar is, kan God daar weer vereerd worden 
We gaan tijdens de kindernevendienst ook zelf aan de slag om een huis te bouwen.  
 
  

Taizéviering zondag 10 oktober 2021 
Zondagavond 10 oktober wordt er weer een Oecumenisch Avondgebed in 
de stijl van Taizé gehouden. Dit avondgebed wordt gekenmerkt door 
samenzang, bijbellezing, gebed en stilte.  
De viering is voorbereid door de Oecumenische Werkgroep Linschoten 
samen met Gerard Vendrig vanuit de Katholieke Geloofsgemeenschap 

Montfoort/Linschoten. 
Het thema is deze keer: Bij God is alles mogelijk.  
Gelukkig zijn er geen beperkende maatregelen meer, aanmelding vooraf 
hoeft ook niet. Wel wordt verzocht veilige afstand te houden.     

De viering begint om 19.30 uur. 
Informatie: dejongbakker@planet.nl  
 

Kruispuntschapen 

Volgende week zondag is het Werelddiakonaatszondag. Centraal staat het land 
Kameroen.  
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. Het is er dus 
warm en droog en door de klimaatverandering wordt het er niet beter op. De 
woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, 

zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. Onder leiding van de Lutherse 

Broederkerk trekken zij samen op in een project, dat gericht is op duurzame landbouw. Zo krijgen 
sommige dorpsbewoners een schaap, waarmee ze zelf inkomsten kunnen genereren door de melk 
en mest en waardoor ze bijvoorbeeld het schoolgeld voor de kinderen kunnen betalen. Dit zorgt 
niet alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame samenleving. 

 
Nu leek het ons van de ZWO mooi om dit simpele verhaal van een schaap 

voor meer welvaart, ook met de kinderen te delen. Want veel kinderen 
zullen thuis een schaapje hebben staan dat ze bij de geboorte hebben 
gekregen en er lopen natuurlijk vaak schapen in het weiland achter de 
kerk. Nog treffender zou de boodschap zijn als we de kinderen kunnen 
vertellen dat we als gemeente ook een aantal echte Kruispuntschapen 
hebben kunnen doneren.  
 

Daarom willen we u vragen om deze keer uw collectebijdrage al vóór de dienst van 17 oktober over 
te maken naar het rekeningnummer van de ZWO. Een schaap kost 45 euro en het zou toch 
prachtig zijn als we de kinderen tijdens de dienst al kunnen vertellen dat er een aantal 
Kruispuntschapen rondlopen in Kameroen. U kunt uw bijdrage overmaken op het banknummer van 
onze Commissie ZWO: NL 83 TRIO 0379 5254 36.  
Geld voor de eerste 2 schaapjes is al gestort op de ZWO-rekening! 
 

Als u thuis een schaapje hebt, b.v. een schaapje dat uw kind bij 

zijn/haar geboorte van onze kerk kreeg, of een ander knuffel-schaapje, 
neem dat dan a.s. zondag mee naar de kerk. Deze schaapjes staan 
symbool voor de schapen, die we hopen te doneren aan de 
boerengezinnen in Kameroen. 
 

Commissie ZWO 
 
 Agenda 
  
Zondag 17 okt.  10.00 uur ds. W. Koerselman uit Woerden 
 
Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl  
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