
 

 
  
Nieuwsbrief nummer 67          15 t/m 22 augustus 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. M. van Amerongen uit Terschuur 
Ouderling van dienst: Gerda van Vliet 
Organist: Henny Oskam 

 
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 hartelijk groeten en felicitaties in verband met hun 
verjaardag naar de heer W. van der Graaf, Nieuwe Zandweg 5, naar mevrouw J.C. van Silfhout – 

Burger, Tiendweg 63, Montfoort en naar mevrouw M. de Bruijn - Uit den Boogaard, Oostwijk 8.  
 

Collectes 
1e collecte Diaconie 
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 derde kwartaal van 2021 is 

bestemd voor inloophuis ’t Centrum Woerden. 
  
 
  
 

 
 
Geen kindernevendienst. 
Tijdens de zomervakantie is er geen kindernevendienst. Er liggen bij de ingang van de kerkzaal 
werkbladen & kleurpotloden en er is voor de kinderen die dat willen ruimte om tijdens de 
overweging naar de crècheruimte te gaan. 
  

Zondag 22 augustus hervatten we de kindernevendienst weer. 
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Contactpersoon zomervakantie 

Op dit moment zijn we als gezin op vakantie. We hopen t/m 20 augustus op de camping in Zeeland 
te verblijven.  
In het geval van dringende pastorale zaken in deze periode, kunt u contact opnemen met Gerda 
van Vliet. Zij is wijkouderling en coördinator pastoraat in onze gemeente. Gerda is te bereiken via 
pastoraat@kruispuntlinschoten.nl en 0348-418174 / 06-48621342. Gerda zal u als dat nodig is in 
contact brengen met een collega-predikant uit de nabije omgeving.  

 
   De ‘Boekenkast’   

Al jaren verkopen we via De Boekenkast zinvolle geschenkboekjes voor allerlei 
gelegenheden. Om iemand te bedanken, te troosten of te feliciteren. 
Een lief boekje is b.v. ‘Dank je wel’ van Toon Telligen, een klein boekje met 
dierenverhalen om iemand te bedanken. In ‘Dank je wel’ komen 
alle gelegenheden aan bod, waarbij eenieder bedankt wordt. 
‘De zandtor, die midden in de woestijn woont, bedankt de regen 

voor het eindelijk weer eens kletteren. De krekel is de kikker zeer 
erkentelijk voor zijn lessen in kwaken en de mus schrijft zijn bedankbrief in 

het zand’. Zo klinkt er vaak ‘Dank je wel’ in het bos, voor alle cadeaus, die 
de jarigen krijgen en voor de hulp die ze elkaar bieden. (nu van € 8,99 voor 
€ 4,50) 

De boeken, die eerst in de grote witte boekenkast 
stonden, staan nu (deels) in het boekenrek bij de 

voordeur van de kerk. Omdat lang niet alle boeken in 
dit rek passen (en omdat het afgelopen coronajaar weinig boeken zijn 
verkocht) worden nu alle boeken verkocht voor 50% van de prijs.  
De boeken, die niet in het boekenrek passen, liggen op een tafel ernaast in 
de hal. Na de zondagse kerkdiensten kun je kijken, of er iets voor je bij ligt. 
Kom je nog niet naar de kerk, maar wil je wel kijken of er iets voor je bij 

ligt: bel me maar even op, dan krijg je de sleutel van de kerk. Wil je een 
bepaald boek bestellen, bel me gerust. 
Betaling: in elk boek ligt een dubbel briefje. Doe een helft ingevuld in het 
blauwe doosje, neem de andere helft mee naar huis en maak 50% van het 
bedrag per bank over. Je mag ook contant geld in het doosje doen.    
 

Gusta de Jong 

 
 
Agenda 
  
Zondag      22 augustus    10.00 uur   ds. Y. Hsu uit Maarssen  
  
  

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

 
  
  
 
 


