
 
  
Nieuwsbrief nummer 71         12 t/m 19 september 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. Rianne van der Nagel-Meter     startzondag/openluchtdienst 
Ouderling van dienst: Gerda van Vliet 
m.m.v. Miracles 
 
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 
Er gaan bloemen met de hartelijke groeten en de felicitaties i.v.m. haar verjaardag naar mw. G. 
Roozenbeek - van Wijngaarden (Heulestein 45).  Er gaan ook bloemen naar Dirk en Arina 
Oosterom (Hof van Voorvliet 9). Op 14 augustus jl. is hun dochter Evelien getrouwd met Vincent 

Belgraver.  
We feliciteren de ouders met het huwelijk van hun dochter. Als dank dat de buitendienst mag 

plaatsvinden bij de familie Habben Jansen-Schimmel is er ook voor hen een bos bloemen.  
Er zijn felicitaties voor het echtpaar Ronald en Anneke in ’t Veld- van Beek i.v.m. hun 30- jarig 
huwelijk. 

 
Collectes 
1e collecte Diaconie 

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. 
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Kindernevendienst 
‘Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? Van je krr krr krr doe hem open voor God, want de 

Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen!´ Wie kent dit liedje niet? We zijn er allemaal mee 
groot geworden. Het is goed om je hart open te stellen voor God en Hem binnen te laten. 
Uiteindelijk word je daar het meest blij en positief van. Ben je er 12 september ook bij? Dan hoor 
je hier meer over! 
 
 

Kerkgeschiedeniskring Linschoten en omgeving  
Wat geloven we precies en hoe willen we dat in deze tijd vormgeven? 
Vragen die de kerk zich vanaf het begin heeft gesteld en waar ze – ook 
met het oog op de komende generaties – over na moet blijven denken. 
Daar kan de geschiedenis zeker bij helpen!  Als je verdieping zoekt en je 
wilt bezinnen op je wortels: weet je welkom op de kerkgeschiedeniskring. 
We komen zes keer per seizoen bijeen om teksten te  lezen en te 

bespreken uit de eeuwenlange traditie van de kerk.   

 
We  willen  komend  seizoen weer een start maken met teksten uit de 
eerste eeuwen (0-500, de Oudheid) . In deze eeuwen werd het fundament 
gelegd voor wat de kerk nog steeds is en gelooft. Zo denken we na over 
het ontstaan van de Bijbel, vervolgingen, de betekenis van kloosters voor 
onze beschaving en de invloed van kerkvader Augustinus tot op de dag 

van vandaag. En nog heel veel meer. Als je na wilt denken over: waarom 
geloven we wat we geloven en doen we de dingen zoals we ze doen, dan 
is de kring iets voor jou.  
Elke bijeenkomst begint met een (met beeldmateriaal afgewisselde) inleiding over de periode uit de 
geschiedenis die aan de beurt is. Na een pauze bespreken we korte  bronteksten uit die periode. 
De teksten worden tevoren toegestuurd (zo’n 15 pagina’s totaal per keer).  

 
De eerste bijeenkomst is gepland op woensdag  29 september om 20.00 uur in De Wingerd, 
Kerkplein 7, te  Linschoten.  Als je geïnteresseerd bent en je aanmeldt via tera@ar-voorwinden.nl 
krijg je van tevoren teksten toegestuurd. Aanmelden is daarnaast nodig vanwege 
de  coronamaatregelen. Ook voor meer info:  bel of mail gerust (0651626184). 

 
Nieuw in Linschoten ‘Pop-Up-shop NZ 5’ 

Vanaf dit weekend heeft Linschoten een Pop-Up-shop: een winkel, die plotseling 
verschijnt in een leegstaand pand en zomaar opeens weer verdwenen is.  
In deze tijdelijke winkel, ‘Pop-Up-shop NZ 5’ (voorheen Wereldwinkel Linschoten) 
worden ZinCards verkocht, zinvolle wenskaarten. Deze ZinCards worden al jaren in 
’t Kruispunt door ‘De Boekenkast’ verkocht. Om nu heel Linschoten te laten 
kennismaken met deze bijzondere wenskaarten, worden de ZinCards tijdelijk 
verkocht bij ‘Pop-Up-shop NZ 5’. 

 
Op de voorkant van de grote, dubbele wenskaart (met envelop) staat een mooie 
foto met een bijpassend zinvol gedicht. De wenskaarten kosten  
€ 2,- per stuk en worden uitgegeven door Oase-media. De foto’s en de gedichten zijn gemaakt 
door Greet Brokerhof-van der Waa.  
De kaarten hebben verschillende thema’s: Baby – Geluk -  Leeftijd –  Licht – Liefde – Toekomst – 

Troost - Waardering 

 
‘Pop-Up-shop NZ 5’ in Linschoten is geopend op vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur, van 
maandag t/m donderdag van 15.00 tot 17.00 uur. En let op: de Pop-Up-shop kan zomaar weer 
weg zijn, dus kom gauw kijken en kopen!  
Voor info: Gusta de Jong-Bakker, tel. 0348 – 41 62 65. 
 

Agenda 
  
Zondag 19 september    10.00 uur ds. C. Burger uit Kamerik 
  
Kopy inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl  
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