
 
  
Nieuwsbrief nummer 58               13 t/m 20 juni 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 Dhr. Bram Maarleveld uit Bodegraven 
Ouderling van dienst: Anton den Hartogh 
Organist: George Pluimakers 

 
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 naar het echtpaar G. de 

Heer- Graveland, Engherzandweg 20, i.v.m. hun 40-jarig huwelijk. 

Ook gaan er bloemen en felicitaties i.v.m. haar verjaardag naar mevr. A.W. Visser-Klop, Park 
Oudeland 60,kamer 90C, in Woerden.  

 

 
Collectes 
1e collecte Kerk 
2e collecte Diaconie 

  
                                                  
   
  
  
  
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 tweede kwartaal van 2021 is 

bestemd voor Kindervakantieweken voor vluchtelingen.  
  
 
  
 
 
Kindernevendienst 
Jeremia in de put! 

Het gaat vandaag over de profeet Jeremia. Hij doet wat God zegt, maar de mensen willen dat niet 
horen. Ze zijn boos op hem en gooien hem in een put. Ja, inderdaad, net als Jozef. Wat ontzettend 
gemeen. En wil niemand hem helpen? Uiteindelijk gelukkig wel! Lees het verhaal maar eens. Het 
staat in Jeremia 38:1-13. 
De kleurplaat (zie bijlage) is om thuis mee aan de slag te gaan. Er staat een tekst op met wat God 
wil. Hij wil namelijk het beste voor ons. En daarom is het belangrijk dat we goed luisteren naar 
God. Precies de boodschap die Jeremia ook had. Succes! 
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Versoepelingen kerkbezoek 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde. 
Afgelopen maandag hebben wij in het moderamen het nieuwe advies van de PKN besproken voor 
het bezoek van de erediensten. Vervolgens hebben wij dit advies met de kerkenraad gedeeld. Wij 
hebben besloten het advies te volgen, zoals wij overigens in het algemeen de adviezen van de PKN 
besluiten te volgen. 
Het advies houdt in dat wij het kerkbezoek gaan opschalen naar maximaal 60 personen. Verder 

wordt de mogelijkheid geboden dat het slotlied gezongen wordt, waarbij het volume van het zingen 
gelijk is aan de geluidssterkte van normaal spreken. 
Als kerkenraad beschouwen wij dit als goed nieuws. Wij hopen dat u met deze verruiming weer 
graag naar de kerk zal komen: “Komt allen tezamen, jubelend van vreugde”. Op dit moment 
ervaren wij bij veel leden terughoudendheid met het bezoek aan de kerkdiensten. Wij hopen dat de 
schroom om naar de eredienst te gaan met deze verruimingen afneemt. Aarzel niet, meld u aan! 
 

De kerkenraad 

 
 
Commissie Zending-Werelddiakonaat-Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 
spaarpotjes 
De ingeleverde blauwe (en andere) spaarpotjes voor Guatemala hebben 
(voorlopig) het mooie bedrag opgeleverd van 465 euro. In de spaarpotjes 

zaten o.a.  999 vijf-cent-munten! Hebben jullie thuis nog een spaarpot-met-
inhoud, wil je die dan uiterlijk dit weekend afgeven bij Ronald v.d. Nagel, 
Gusta de Jong-Bakker of bij Wereldwinkel Linschoten? Je krijgt weer een 
nieuwe spaarpot. Het definitieve bedrag kan dan vermeld worden in de Lev 
van juli. 
 

collecte coronavaccinaties 
Rond zondag 23 mei hebben we gecollecteerd voor coronavaccinaties voor 
mensen in de regio rond India en Nepal. Onze gemeente heeft massaal gehoor 
gegeven aan de oproep van de Commissie ZWO om geld te geven voor de actie 
van de landelijke Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO) / giro 555 (waaraan 

Kerk in Actie meedoet). Het geweldige eindbedrag is €928,- !  De Commissie 
ZWO is alle gulle gevers (namens de mensen in India en Nepal, die nu een 

vaccinatie kunnen krijgen) dankbaar voor hun giften. Zoals beloofd heeft de 
Commissie ZWO het bedrag verdubbeld, zodat we in totaal € 1.856,- hebben 
kunnen overmaken naar de SHO! 

 
verjaardagsbussen 
Donderdag 17 juni komen de dames met de Verjaardagsbussen naar ’t 
Kruispunt, om hun bussen door penningmeester Ronald van der Nagel te laten 

legen en de inhoud te laten tellen. Beppie Tuls heeft koffie en iets lekkers voor 
de collectanten klaar staan. Het afgelopen coronajaar zal zeker z’n weerslag 
hebben op de opbrengst van de Verjaardagsbussen. Namens de Commissie 
ZWO willen we dank en respect uitspreken voor de trouwe collectanten. Zij 
bezoeken toch maar het hele jaar door (zelfs veelal in coronatijd) alle 
gemeenteleden rond hun verjaardag, voor een felicitatie en een verzoek om 

een gift voor onze sponsorkinderen in de SOS-Kinderdorpen in Guatemala.  

  
Commissie ZWO 

 
 



Quizpunt 3 

De derde editie alweer van Quizpunt. Vorige 
maand streden 17 deelnemende groepen om de 
felbegeerde ‘Kruispunter’. En daarnaast deden 
ook nog wat mensen mee voor de lol. En lol was 
er zeker te beleven! D.m.v. de chat via youtube 
en de whatsappberichtjes hadden we goed contact 
met de deelnemers. We kwamen langs moeilijke 

vragen, herkenbare gezichten, het muzikale duo 
John & Jenny en natuurlijk het hilarische stel 
Tinus & Tina. De scores lagen dicht bij elkaar, 
maar RoKiJoRi (oftewel Ronald, Kim, Jorg en 
Rianne) gingen er met de winst vandoor. Zij 
hebben voor de komende keer de winnaarsronde 

aangeleverd. En wanneer is de komende keer? Op 
18 juni om 20.00 uur. Met een aantal nieuwe rondes, heel veel nieuwe kansen en evenveel pret! 
Nodig iedereen uit, dan maken we er weer een mooie avond van! Tot dan en groetjes van Tinus en 
Tina! https://youtu.be/CgkuTuaLelw 

 
Practice what you preach, aflevering 5  
Op het YouTube kanaal van 't Kruispunt Linschoten kun je kijken naar de vijfde aflevering van 

Practice what you preach. Dit keer gaat ds. Rianne in op een gesprek tussen Jezus en Nikodemus, 
over onrust, verandering, opnieuw geboren worden en Gods koninkrijk. De zetten gaan over en 
weer. Waar het eindigt... dat kun je zelf gaan bekijken via https://youtu.be/hEF6uNEtWiE.  
 
Agenda 
  
Zondag      20 juni    10.00 uur   ds. L. Webbink                                  

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