
 
  
Nieuwsbrief nummer 50                18 t/m 25 april 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             Jongerendienst   m.m.v. Miracles  
10.00 uur ds. P. Brouwer uit Maassluis      
Ouderling van dienst: Heidi Habben Jansen-Schimmel 
 
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 en felicitaties naar mevr. A.H. van  
Beek-Koetsier, Str. van Linschotenstraat 7 en mevr. A. van der Pol-de Graay, Jac. Barneveldstraat 

23C, i.v.m. hun verjaardagen. 
 
De opbrengst van de collecten is bestemd voor: 
1ste collecte: Stichting Special Heroes Nederland 

2de collecte: Jeugd- en jongerenwerk 
 
Stichting Special Heroes Nederland maakt zich sterk voor de sociale, mentale en fysieke 

ontwikkeling van mensen met een beperking door een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren en 
een zo groot en breed mogelijk aanbod te creëren op de gebieden sport en bewegen, kunst en 
cultuur, werk en participatie, en voeding en gezondheid.  
Het doel is om de structurele deelname van mensen met een beperking aan sportieve en culturele 
activiteiten door onze programma’s te laten stijgen. Een actievere leefstijl leidt tot een betere 
persoonlijke ontwikkeling en tot meer welbevinden. Ook weten we dat de kwaliteit van leven wordt 
verbeterd. 
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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 
Simson, een echte superheld door de kracht van God.  We lezen met elkaar het verhaal van 
Simson. Als bijlage nog een puzzel en kleurplaat van Simson en de leeuw.  

 

Quizpunt Linschoten, vrijdag 23 april om 20.00 uur 
In deze coronatijd kunnen we (nog steeds) niet bij elkaar komen. We 
snakken naar de ontmoeting met elkaar, in de kerk en daarbuiten. Daarom 
organiseren wij een online pubquiz, maar dan voor gemeenteleden van ‘t 
Kruispunt. Het enige echte Quizpunt Linschoten! Met leuke vragen en een 
gezellig presentatieduo. Na zeven rondes met uiteenlopende categorieën 
(film, gemeenteleden, bijbelkennis en de enerverende muziekronde met 

John en Jenny) weten we wie de Kruispunter is! We 
hebben voor deze quiz zelfs Tinus en Tina bereid 
gevonden (zie foto hieronder) om een ronde te verzorgen! Aangezien we een 
missionaire gemeente zijn, mag je natuurlijk ook mensen van buiten de 
gemeente uitnodigen om mee te spelen. Samen maken we er een gezellige 
avond van! Ik zie jullie graag op vrijdag 23 april om 20.00 uur via deze link. 

https://youtu.be/LGhQoDoCwRs 
 

Tot dan! 
Remy en Jennefien 

 
 
 
 
Agenda 
  
25 april          10.00 uur ds. P.J. Rebel uit Utrecht 
  
Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl  
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