
 
  
Nieuwsbrief nummer 45  14 t/m 21 maart 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  Biddag  4e zondag 40-dagentijd 
10.00 uur: ds. J. de Jong uit Waarder  
Ouderling van dienst: Niels van Amstel 
Organist: Dhr P. van Rikxoort 
  

Uit de gemeente 
De bloemen gaan vergezeld van onze felicitaties naar de heer en mevrouw Tamboer – Engel, 
Polderkade 1, i.v.m. hun 50-jarig huwelijk en er gaan bloemen naar de heer W. Huizinga, 
Wulverhorst 8, en naar de heer C. Roozenbeek, Heulestein 4, i.v.m. hun verjaardagen. 

De opbrengst van de collecten is bestemd voor: 
1e. Binnenlands diaconaat Exodus 
2e.  Kerk 

 
  
  
  
  
  
  
  

  
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 eerste kwartaal van 2021 
is bestemd voor het vluchtelingenwerk. 
  

 
  
  
Kindernevendienst 
Deze zondag gaan we het hebben over delen en dan nog genoeg over hebben. Het is leuk om voor 
het kijken van de dienst een A4-papier en een schaar bij de hand te hebben. 
Er zijn meer dan vijfduizend mensen bij Jezus. Jezus vraagt aan een van zijn leerlingen waar ze 
eten vandaan kunnen halen voor al die mensen. Er is een jongen met vijf broden en twee vissen. 

Als Jezus daarvan deelt, blijkt er meer dan genoeg voor iedereen. Er blijven zelfs nog twaalf 
manden over. 
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U zij de glorie!  
We hadden als gemeente anders gehoopt, maar het lijkt 
erop dat we ook dit jaar elkaar niet kunnen ontmoeten in 't 
Kruispunt om samen het wonder van Pasen te vieren en te 
bezingen. Dus gaan we op zoek naar een andere creatieve 
manier om elkaar te zien én samen God groot te maken.  

Het idee is dat we de woorden van het lied 'U zij de glorie' 
per stuk uitprinten op een A4'tje. We vragen aan u en jou 
vervolgens om met één van deze woorden op de foto te 
gaan. Van al deze foto's samen, gecombineerd met de 
muziek van het paaslied 'U zij de glorie', wordt dan een 
mooie filmcollage gemaakt die we kunnen vertonen in de 
Paasmorgendienst.  

Om alle woorden op de foto te kunnen zetten, hebben we 
veel verschillende gemeenteleden nodig, dus we hopen dat er veel mensen meedoen. Aanmelden 

mag ook als stel of als gezin en kan via predikant@kruispuntlinschoten.nl. En als u er tegenop ziet 
om zelf een foto te maken, dan regelen we iemand die een foto komt maken bij u thuis of in de 
tuin.  
We hopen op uw enthousiasme!  
 

Remy van Keulen en Rianne van der Nagel-Meter 

 
Doe je mee aan de PaasChallenge 2021? 
In het weekend voor Pasen, op 27 en 28 maart, kun je meedoen aan de PaasChallenge 2021.   
Dit spel neemt je mee door de stad Jeruzalem in de tijd van Jezus en we duiken in de historische 
achtergrond van het paasverhaal. Je kiest zelf een van de vier karakters in het spel: Juda, Jozef, 
Jozua of Claudia. Vanuit hun perspectief beleef je het paasverhaal door in Linschoten op zoek te 
gaan naar QR-codes en natuurlijk door een aantal uitdagende puzzels en opdrachten op te lossen.  

De PaasChallenge is vooral gericht op jongeren tussen de 10 en 18 jaar en je kunt meedoen met 
een vriend of vriendin. Maar met je gezin kan natuurlijk ook. Andere gemeenteleden kunnen ook 
meedoen. De enige voorwaarde is dat je een smartphone moet hebben. Houd je tijdens de 
PaasChallenge wel aan de coronaregels! Je kunt het spel op elk moment in dat weekend spelen, 

dus kies lekker je eigen tijdstip. 
Wel vragen we je om je even aan te melden, uiterlijk woensdag 24 maart per mail of app bij Albert 
van der Wind of Eline Scheper, zodat we je de instructies kunnen geven om van start te gaan.  

  
We dagen je uit, doe je mee? 
 
Rianne van der Nagel 
Albert van der Wind (albertvanderwind@hotmail.com) (06 36090624) 
Eline Scheper (versloot.scheper@wxs.nl) (0611841321) 

 
Online Taizé viering op zondag 21 maart 2021. 
Zondagavond 21 maart 2021 wordt weer een oecumenisch avondgebed in 
de stijl van Taizé gehouden. De viering is deze keer alleen online te volgen 
via ‘kerkdienstgemist’ Linschoten, ’t Kruispunt.  
Het avondgebed wordt gekenmerkt door muziek, Bijbellezing, gebed en 
stilte. We luisteren naar bekende en minder bekende liederen uit Taizé.  

Het thema is deze keer: Op zoek naar nieuw leven. Naast dominee Rianne 
v.d. Nagel- Meter en Gerard Vendrig van de R.K-Geloofsgemeenschap 
wordt medewerking verleend door leden van de oecumenische werkgroep 
Linschoten. 
De viering begint om 19.30 uur. 

 
 

 

 
Agenda: 21 maart  10.00 uur ds. J. Schelling uit Woerden  5e zondag 40-dagentijd 
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Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl 
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