
 
  
Nieuwsbrief nummer 80        14 t/m 21 november 2021                                             kleur: wit 
  
  
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. Leo Webbink                Maaltijd van de Heer 
Ouderling van dienst: Jan Kooij 
Organist: Anton den Hartogh  
  
Mocht u zich nog willen aanmelden voor de dienst van morgen, dan kan dat. Er is nog plaats in de 
kerk.  
  
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 met de hartelijke groeten en als dank naar Gusta de Jong – Bakker, Nieuwe 
Zandweg 6A en Wim van der Graaf, Nieuwe Zandweg 5. Beiden hebben zich jarenlang ingezet voor 

de wereldwinkel. Zij zijn daar nu mee gestopt en als dank voor hun belangeloze inzet krijgen zij de 
bloemen.  
  
Collecten 
1e collecte  Diaconie, ouderenwerk 
2e collecte  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 vierde kwartaal van 2021 is bestemd 

voor het Bloemenfonds. 
  
 
  
  
Kindernevendienst 
2 Kronieken 7:11-16 Johannes 10:22-30  Juist hier! 
Lang geleden heeft koning Salomo een tempel laten bouwen. Toen de tempel klaar was, zei God 
tegen hem: ‘Alles wat in de tempel gebeurt, zal ik zien.’ Eeuwen later staat Jezus in diezelfde 
tempel, in de zuilengalerij van Salomo. De joden vragen of hij echt de Messias is. ‘Dat heb ik u al 
gezegd’, antwoordt Jezus, ‘maar u gelooft me niet!’ 
Beste gemeenteleden, 
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Coronamaatregelen 
Op vrijdag 12 november kondigde de overheid opnieuw maatregelen aan om de verdere 
verspreiding van het coronavirus in te dammen. Een aantal aspecten is voor kerken van 

belang.  We nemen immers verantwoordelijkheid voor de gezondheid van anderen en onszelf.  
  
1. 
In openbare gebouwen, winkels en scholen geldt opnieuw een mondkapjesplicht. Hoewel deze 
verplichting niet geldt voor kerkgebouwen adviseert het moderamen van de PKN kerkenraden om 
mensen te vragen een mondkapje te dragen bij verplaatsingen. De kerkenraad heeft besloten dit 

advies van de PKN over te nemen. 
2. 
Naast het handhaven van de basismaatregelen is het dringende advies van de overheid om weer 
anderhalve meter afstand te houden op plaatsen waar veel mensen samenkomen. Het moderamen 
van de PKN geeft daarom het advies om deze 1,5 meter afstand ernstig te overwegen voor 
kerkdiensten. Hierbij dient te worden overwogen dat het coronatoegangsbewijs niet verplicht is 
voor kerkdiensten. Dit advies wordt ook overgenomen. Een ouderling zal u een plaats toewijzen 

met inachtneming van de 1,5 meter.  
3. 
Tevens zullen wij weer gaan werken met welkom@kruispuntlinschoten.nl waarbij iedereen zich 
vooraf moet aanmelden voor het bezoeken van  de kerkdienst. De reden is dat we de anderhalve 
meter willen aanhouden en er dus een beperkt aantal plaatsen in de kerk beschikbaar is. 
4. 
Na de dienst zal er nog wel een mogelijkheid zijn tot het drinken van koffie en thee, maar dat zal 

dan buiten plaatsvinden.  
  
Wij beseffen dat dit weer een ingrijpende beslissing is. Wij nemen als kerk onze 
verantwoordelijkheid en hopen op deze manier ook een bijdrage te kunnen leveren aan het 
terugdringen van het virus.  
  
De kerkenraad 
  
JVV-spelletjesmiddag  
De geplande spelletjesmiddag op 24 november kan helaas niet doorgaan. 
Zodra het weer kan, plannen we graag een nieuwe datum.  
  
De diakenen 
  
Kruispunt-schaapjes voor Kameroen 

Rond Werelddiakonaatszondag (17 september) heeft de Commissie ZWO  in de 

Nieuwsbrief opgeroepen om geld voor schaapjes voor arme boeren in Noord-Kameroen 
te storten. Daar werd door velen gelijk enthousiast op gereageerd. Na eerdere 

genoemde aantallen kunnen we u blij het totaal aantal gedoneerde schaapjes laten weten. Onze 
gemeente heeft geld gedoneerd voor 25 schapen! Dit geld (€ 1.137,87) gaat, via Kerk in Actie, 
naar de Lutherse Broederkerk in Noord-Kameroen. Zij kopen dan, namens ons, 25 
Kruispuntschaapjes voor 25 arme boerengezinnen. De boeren kunnen dan de melk en de wol 
verkopen en zo een betere levensstandaard krijgen. Alle gemeenteleden die aan deze actie hebben 
deelgenomen heel veel dank! 
  
Commissie Zending-Werelddiakonaat-Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)  
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BHV 
Elke zondag zijn er twee gemeenteleden aanwezig die BHV zijn. 
Zij kunnen bij calamiteiten hulp bieden, reanimeren, AED bedienen. 
Met ingang van 2022 gaan er twee vrijwilligers stoppen. 
Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die de BHV-groep willen ondersteunen om één keer in zoveel 
weken aanwezig te zijn tijdens de kerkdienst. 
In maart 2022 is de mogelijkheid om je aan te melden voor de AED-training die gegeven wordt 
door de EHBO groep te Montfoort. 
Het is fijn dat er elke zondag twee personen aanwezig zijn die de AED kunnen bedienen en hulp 
kunnen bieden. 
Informatie en aanmelden kan bij jannitakeereweer@ziggo.nl 

  
Filmavond  
De geplande filmavond op 26 november kan vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan.  
Zodra het weer kan, plannen we een nieuwe datum. 
We houden u op de hoogte. 

De voorbereidingscommissie Remy van Keulen, Mariëtta Eppinga, Willem Egmond Bertels  en 
Jolanda Dorsman 

 Agenda 
  
Zondag 21 nov.   10.00 uur ds. Rianne van der Nagel-Meter   Gedachtenisdienst 
  
Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl  
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