
Nieuwsbrief nummer 89      16 t/m 23 januari 2022                  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. Y. Hsu uit Maarssen 
Ouderling van dienst: Erna 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 
Deze week gaan de bloemen ter ondersteuning, in verband met het overlijden van haar man, naar 

mevrouw Van Rijswijk- Jochems en haar familie, Heulestein 22. 
En er gaan bloemen naar ds. Leo Webbink in verband met zijn intrede in de Oudshoornse kerk in 
de gemeente van Alphen aan de Rijn. 
 

Collecten  
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 eerste kwartaal van 2022 is 
bestemd voor Stichting Vluchtelingenwerk. 
  
 
  
 
Kindernevendienst 
Kaïn en Abel 
We gaan het hebben over twee broers. Het gaat absoluut niet goed tussen die twee. Kaïn is 
namelijk heel erg jaloers op zijn broertje Abel. Zo jaloers! Hij zou hem wel wat willen aandoen.  
Dit gaat niet goed. Dat ziet de Here God ook. Hoe het afloopt en wat wij hiervan kunnen leren hoor 
je in de kerkdienst.  

Als je op de link klikt, kun je een tekening downloaden. Als je goed kijkt, dan kun je erachter  
komen wie Kaïn en wie Abel is. Zie jij het al? 
 
Kleurplaat Kaïn en Abel. Gratis kleurplaten om te printen.  
https://images.app.goo.gl/JbLssu6NTi958MMx7 
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Commissie ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingssamenwerking)   

Zoals u weet zijn we deze maand gestart met een nieuw projectland: GHANA. Nu 
hebben veel gezinnen nog een spaarpotje voor Guatemala staan met een blauw 
wikkel (of een oudere spaarpot).  
We hebben nieuwe spaarpotjes klaarstaan voor Ghana, 

met een geel wikkel, waarin u de komende jaren 
(munt)geld (of collectebonnen) kunt sparen. De 
blauwe potjes voor Guatemala kunt u (nu de kerk 

dicht is) inleveren bij een van de mensen van de 
Commissie ZWO (Beppie Tuls, Agnes Scholten, Alie 
Leeuwestein, Dirk-Jan de Wit, Ronald van der Nagel, 
Ronald in ’t Veld of Gusta de Jong-Bakker). De 
inhoud wordt dan opgeteld bij de inkomsten voor 
Guatemala. U krijgt dan een nieuwe gele spaarpot thuisbezorgd. Heeft u geen 

spaarpotje, maar wilt u er wel een hebben?   
Bel 0348 – 41 62 65-  Gusta de Jong-Bakker, Nieuwe Zandweg 6a.        
 
Week van Gebed voor de eenheid van christenen 

Van 16 t/m 23 januari is de week van Gebed voor de eenheid 
van de christenen. Het thema van deze week is Licht in het 
duister. In de bijlages kunt u een uitleg vinden van deze 

week en voor iedere dag een gebed.  
 
 
 
Werkgroep Oecumene, 
Jan van Vliet 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Actie Kerkbalans 2022 “Geef vandaag voor de kerk van morgen” 
De komende 2 weken loopt de landelijke actie Kerkbalans weer. Zoals u weet doet 
ook onze gemeente gewoontegetrouw mee aan deze actie. 
De komende week worden de brieven bij u bezorgd en deze zullen (in het 
dorp) de week van 24-28 januari bij u worden opgehaald door de 
wijkouderling. 

Voor gemeenteleden die buiten Linschoten of in het buitengebied wonen is 
een geadresseerde en gefrankeerde antwoordenveloppe bij de brief gedaan. 

Dank alvast weer voor het meedoen aan deze belangrijke actie. 
 
Volkstuin te huur 
Zoals u wellicht weet, liggen er achter onze kerk drie volkstuinen. 

Hiervan is er nu per direct 1 beschikbaar gekomen. 
Heeft u interesse om een volkstuin te gaan houden, stuurt u dan een mailtje naar 
kerkrentmeesters@kruispuntlinschoten.nl 
Voor de huurprijs hoeft u het niet te laten, deze bedraagt € 25,- per jaar 
Indien er meerdere geïnteresseerden zich melden zal het college van kerkrentmeesters bij wijze 
van loting de tuin eerlijk toewijzen aan één gegadigde. 
  

Het College van Kerkrentmeesters 
Paul Keereweer 
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Agenda 

23 januari 2022      10.00 uur   diaken Gerard Vaneker uit Montfoort   Week van Gebed voor de 
eenheid van christenen                Oecumenische viering 
 
 
Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl  

  

 


