
 
  

Nieuwsbrief nummer 84        12 t/m 19 december 2021                  kleur: paars                  
  
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     3e Advent 
10.00 uur: ds. C. Burger uit Kamerik                                                                        
Ouderling van dienst: Eline Scheper 
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 
Deze week gaan er bloemen met de felicitaties voor haar verjaardag en de hartelijke groeten naar 
mevr. C.I. Huizinga – Koopmans, Wulverhorst 8. 
Ook gaan er bloemen naar dhr. Aad Boot, G. van der Valk Boumanstraat 31, die na een 

ziekenhuisopname, na een hartinfarct, gelukkig weer thuis is. We wensen hem beterschap toe en 
wensen hem en Klazien sterkte. 

 
Collecten 
1e collecte Kerk 
2e collecte Diaconie 
  
  
                                                  
  
  
  
  
Naast de collecten hebben wij ook het ‘kleine kerkje’ voor een aantal speciale 
doelen. Omdat de kerkdiensten nu 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 vierde kwartaal van 
2021 is bestemd voor het Bloemenfonds.  
  
 
  
  
Kindernevendienst  
Zondag mag alweer het derde vakje opengemaakt worden op de kalender. Wat zien jullie? Lijken 
de mannen belangrijk of juist niet? Wanneer is iemand belangrijk? Tel ik eigenlijk wel mee? Doe ik 
ertoe, ook als ik niet rijk, knap, beroemd, machtig of slim ben? Als ik geen duizenden volgers heb 
op sociale media? De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het verhaal over de 
geboorte van Jezus maakt dat op een bijzondere manier duidelijk.  
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Gemeenteavond 

Donderdag 16 december zullen tijdens de gemeenteavond de begrotingen van de kerk, diaconie en 
ZWO behandeld worden. U heeft voor deze avond een uitnodiging ontvangen. In verband met de 
coronamaatregelen zal de avond digitaal plaatsvinden. In de uitnodiging staat hoe u zich kunt 
aanmelden voor de gemeenteavond. 
 
De kerkenraad 

 
Lichtjestocht 
De Lichtjestocht die plaats zou vinden op 17 december a.s. gaat helaas niet door.  
Het was een initiatief namens de Hervormde gemeente en onze gemeente. Helaas krijgen we geen 
vergunning i.v.m. de geldende COVID-19 maatregelen. We hopen volgend jaar op meer succes.  
Het sparen van de potjes hoeft ook niet meer. Hiervoor zullen we volgend jaar een nieuwe oproep 
doen. 
  
Namens de mede-organisatoren bedankt voor de tot nu leuke reacties die wij ontvingen. 
  
Lisa Landkroon  
  
  
Quizpunt 17 december– Kersteditie 
De dagen worden korter, de maatregelen strenger en kerst komt steeds dichterbij. Er gaat al 
zoveel niet door, dus zoeken we naar wat positiviteit in deze donkere dagen voor kerst. Daarom 

hebben we besloten om weer een nieuwe editie van Quizpunt te maken. Een speciale kersteditie! 
John & Jenny verzorgen de kerstnummers en Tinus en Tina doen ook weer hun best. 
Wanneer gaat Quizpunt-kersteditie plaatsvinden? Op vrijdag 17 december om 20.00 uur. Met 
nieuwe rondes, heel veel nieuwe kansen en evenveel pret! Nodig mensen uit om mee te spelen, 
want samen met elkaar maken we er weer een feestje van. Gebruik de link om mee te kijken. De 
link naar het antwoordformulier vind je in de beschrijving van de Youtube video. Tot snel! 

https://youtu.be/Kanw7qeizyY 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Remy en Jennefien van Keulen 
 
 

 

 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

 
Deze Rechten van de Mens zijn vastgesteld in 30 artikelen, door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties op 10 december 1948.  
Jaarlijks op 10 december is de Viering van de Dag van de Rechten van de Mens. 
 

https://youtu.be/Kanw7qeizyY


Om daar aandacht voor te vragen, verkoopt de Commissie ZWO al jaren rond 10 december 

kaarsen in ‘t Kruispunt. Nu er i.v.m. corona zo weinig mensen in de kerk komen, leek dat ons niet 
zinvol.  
Daarom hier wat extra aandacht voor de Mensenrechten in het kort: 
 
Artikel 1: Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. 
 
Artikel 2: Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, zonder onderscheid van ras, 

kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke 
afkomst, eigendom, geboorte of andere status. 
 
Artikel 3: Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. 
 
Artikel 4: Niemand zal in slavernij gehouden worden.  

 
Artikel 5: Niemand zal onderworpen worden aan folteringen of onterende behandeling. 
 
Artikel 6: Een ieder heeft het recht als persoon erkend te worden voor de wet. 

 
Artikel 7: Allen zijn gelijk voor de wet. 
 

Artikel 8: Een ieder heeft recht op rechtshulp, hem toegekend bij Grondwet of wet. 
 
Artikel 9: Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie of verbanning. 
 
Artikel 10: Een ieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een 
onafhankelijke rechter. 
 

Artikel 11: Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor 
onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld bewezen wordt. 
 
Artikel 12: Niemand zal onderworpen worden aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. 
 
Artikel 13: Een ieder heeft het recht zich vrij te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van 

elke Staat.  
 
Artikel 14: Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken tegen vervolging. 
 
Artikel 15: Een ieder heeft recht op een nationaliteit.  
 
Artikel 16: Zonder beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en 

vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten.  
 
Artikel 17: Een ieder heeft recht op eigendom. Niemand mag van zijn eigendom worden beroofd. 
 
Artikel 18: Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst.  
 
Artikel 19: Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. 

 
Artikel 20: Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering. 

 
Artikel 21: Een ieder heeft recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land. 
 
Artikel 22: Een ieder heeft recht op maatschappelijke zekerheid en economische, sociale en 

culturele rechten. 
 
Artikel 23: Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op eerlijke 
arbeidsvoorwaarden. 

 
Artikel 24: Een ieder heeft recht op rust en op vrije tijd en op vakanties met behoud 
van loon. 

 



Artikel 25: Een ieder heeft recht op een redelijke levensstandaard. Moeder en kind hebben recht op 

bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen zullen dezelfde sociale bescherming genieten. 
 
Artikel 26: Een ieder heeft recht op onderwijs. Het basisonderwijs zal kosteloos en verplicht zijn.  
 
Artikel 27: Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het culturele leven.  
 
Artikel 28: Een ieder heeft er recht op, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring 

genoemd,  kunnen worden verwezenlijkt. 
 
Artikel 29: Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de ontplooiing van zijn 
persoonlijkheid niet mogelijk is.  
 
Artikel 30: Geen artikel in deze Verklaring zal zo worden uitgelegd, dat daaraan enig recht kan 

worden ontleend, om iets te ondernemen, dat vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in 
deze Verklaring genoemd, ten doel heeft. 
 
“Erkenning van de waardigheid en gelijke rechten van alle mensen, is de grondslag voor de 

vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld”. 
 
Commissie ZWO, Gusta de Jong-Bakker 

 
Agenda 
 
Donderdag 16 december  19.30 uur  Gemeenteavond 
  
Zondag 19 december       10.00 uur  ds. W.J. van Beek uit Bodegraven 
  
Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl  
 


