
 
  
Nieuwsbrief nummer 62             11 t/m 18 juli 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  LieveHeersfeestje 

10.00 uur: ds. Rianne van der Nagel-Meter 
Ouderling van dienst: Jantine/Pieter van der Berg                    
 
We gaan het hebben over de ark van Noach. 
Er zullen spellen gedaan worden, er wordt geknutseld en we zingen lekker veel kinderliedjes. 
Voor de kijkers thuis zal er een livestream zijn die alle activiteiten op de voet volgt en rechtstreeks 
uitzendt.  
 
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 naar Nel en Cor Wüst, Liefhovendijk 51. 

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

  
                                                  
  
  
  
  
  
  
  
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. 
  
 
  
 

 
Vrijwilligers ouderenvervoer gevraagd 
Gelukkig start alles weer een beetje op. We kunnen weer met grotere groepen in de kerk 

samenkomen. Vanaf september willen we ook weer gaan beginnen met het rijden van enkele 
ouderen naar de kerk. Hiervoor wordt een schema opgesteld. De vrijwilligers die hiervoor rijden. 
worden hiervoor een aantal keren per jaar ingeroosterd. Dat is afhankelijk van het aantal 
vrijwilligers. Om deze groep weer uit te breiden wil ik hierbij een oproep doen voor vrijwilligers die 
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mee willen helpen. Jullie kunnen een mail sturen naar hhw.kikkert@gmail.com. Dat kan voor 

vragen en natuurlijk ook om je op te geven als vrijwilliger. 
 
De diaconie 

 
Agenda 
  
Zondag      18 juli   10.00 uur   dhr. Hans Borghuis uit Deventer.                    
 

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