
 
  
Nieuwsbrief nummer 76       17 t/m 24 oktober 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. W. Koerselman uit Woerden     Werelddiaconaatszondag 
Ouderling van dienst: Anton den Hartogh 
Organist: Sjaak van der Mel 
 

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 naar Jolanda Dorsman als dank voor al 
haar gepuzzel, iedere week, om iedereen op een veilige afstand in de kerk te laten plaatsnemen 
met inachtneming van de coronabeperkingen. 
Vorige week zijn er ook bloemen gegaan naar Leo de Vos en Eduart Stigter als dank voor hun 
jarenlange medewerking aan Miracles. 
 

Collecten 
1e collecte ZWO Werelddiaconaat  
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. 

  
 
  

 
Themadienst 
Op zondag 24 oktober is er weer een themadienst. Erna, Jolanda, Paul, Leo en Coen hebben 

bedacht dat ze het over ‘afstand’ gaan hebben. De ‘anderhalve meter’ afstand zit nog vers in ons 
geheugen. Afstand nemen hoeft niet negatief te zijn. Ontdek dit 24 oktober! Gastpredikant is 
Rianne van der Nagel-Meter. De voorbereidingsgroep mag altijd het collectedoel bepalen. Dit jaar 
hebben zij opnieuw gekozen voor een ‘project’ van Ellen van der Stelt. Ze gaat medische zorg 
verlenen op de Balkanroute. Meer informatie over haar plannen kunt u onderaan deze nieuwsbrief 
lezen. 
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Kruispuntschapen en Werelddiaconaatszondag 

Deze zondag is het Werelddiaconaatszondag. Centraal staan de boeren in het land 
Kameroen.  
Het Noorden van Kameroen ligt in de Sahelwoestijn. Het is er dus warm en droog 
en door de klimaatverandering wordt het er niet beter op. De woestijn rukt op en 
verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als 
christenen, leven onder de armoedegrens. Onder leiding van de Lutherse 

Broederkerk trekken zij samen op in een project, dat gericht is op duurzame landbouw. Zo kunnen 

dorpsbewoners een schaapje krijgen, waarmee ze zelf inkomsten kunnen genereren door de melk 
en mest te verkopen en waardoor ze bijvoorbeeld het schoolgeld voor de kinderen kunnen betalen. 
Dit zorgt niet alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame samenleving. 
 
Nu leek het ons van de ZWO mooi om dit simpele verhaal van een schaap voor 
meer welvaart, ook met de kinderen te delen. Want veel kinderen zullen thuis 

een schaapje hebben staan, dat ze bij de geboorte hebben gekregen en er 
lopen natuurlijk vaak schapen in het weiland achter de kerk. Nog treffender zou 
de boodschap zijn als we de kinderen kunnen vertellen dat we als gemeente 
ook een aantal echte Kruispuntschaapjes hebben kunnen doneren.  

 
Daarom willen we u vragen om deze keer uw collectebijdrage al vóór de dienst over te maken naar 
het rekeningnummer van de ZWO. Een schaapje kost 45 euro en het zou toch prachtig zijn als we 

de kinderen tijdens de dienst al kunnen vertellen, dat er een aantal Kruispuntschapen rondlopen in 
Kameroen.  
U kunt uw bijdrage overmaken op het banknummer van onze Commissie 
ZWO: NL 83 TRIO 0379524236.  
Het geld voor de eerste schapen is al gestort op de ZWO-rekening! 
 
Als u thuis een schaapje hebt, bv. een schaapje dat uw kind bij zijn/haar 

geboorte van onze kerk kreeg, of een ander knuffelschaapje, neem dat 
dan a.s. zondag mee naar de kerk.  
Deze schaapjes staan symbool voor de schapen, die we hopen te doneren 
aan de boerengezinnen in Kameroen. 
 

Commissie ZWO 
 
Marathon voor MIND 
Beste gemeenteleden, 
 
Mijn naam is Jan den Hartogh en ik ben lid van de gemeente. 
Ik vraag graag uw aandacht voor het volgende: Mentale gezondheid! Wat een rijkdom als je 
daarover beschikt. Covid -19 heeft ons hier hard mee geconfronteerd. Isolement en eenzaamheid 
werden opeens een dagelijkse werkelijkheid. Maar Covid-19 heeft ons ook een nieuw besef 
bijgebracht. En nieuwe horizons voor ons geopend. Ik ben gaan hardlopen met grote regelmaat en 

met een structuur. Met als resultaat dat ik op 17 oktober de marathon 
van Amsterdam ga lopen. Mijn doel is dat binnen de 4 uur te doen. Met 
het lopen van de marathon sponsor ik de stichting MIND. De stichting 
coacht jongeren en studenten die mentaal zijn vastgelopen. Ik wil graag 
mijn steentje bijdragen en deze mensen helpen. 
 

Sponsort u mee? Via deze link kunt u meedoen: 

https://tinyurl.com/ye8vy3k5 
Alvast bedankt. 
 
Jan den Hartogh  

 
 
Men on fire  
Op 30 oktober is er eindelijk weer een kampvuuravond voor mannen! Vanaf 19.45 uur ben je 

welkom op de Noord Linschoterdijk 2. We willen elkaar ontmoeten rondom een hartverwarmend 
vuurtje en gaan met elkaar nadenken over hoop en eenheid in deze onrustige tijd.  
Verder is er koffie, broodje hamburger etc. (niet onbelangrijk!) 

https://tinyurl.com/ye8vy3k5


De toegang is gratis. Je hoeft geen lid te zijn of iets dergelijks. Je bent van harte welkom. Ook 

wanneer je nog nooit geweest bent, kom gerust langs. 
De kampvuuravonden worden georganiseerd door Men on fire Linschoten. Dit is een groep mannen 
met een hart voor Jezus en de mannen van Linschoten. 
Voor verder info zie: www.menonfirelinschoten.nl 
 
Agenda 
  

Zondag 24 okt.  10.00 uur ds. Rianne van der Nagel-Meter     Themadienst 
 
Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl  
 

 Collectedoel themadienst 24 oktober 
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