
 
  
Nieuwsbrief nummer 63            18 t/m 25 juli 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: dhr. Hans Borghuis uit Deventer 
Ouderling van dienst: Niels van Amstel             
Organist: Tjeerd Kiers 
 
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 van vandaag gaan vergezeld van onze hartelijk groeten en felicitaties naar de heer J.L. 
Verweij, K. Linschoten Westzijde 6, en mevr. F. Gielbert-van Aken, Laan van Rapijnen 16, i.v.m. 
hun verjaardagen. 

 
Collectes 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Jeugd- en jongerenwerk 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
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. 
  
 
  
 
Kindernevendienst 

Zing voor de Heer! We gaan het met elkaar hebben over Psalm 150. We gaan met elkaar kijken 
naar verschillende manieren om God te loven en richten we ons op de oproep aan alles wat leeft 
om God te loven. En we gaan proberen om ons eigen muziekinstrument te maken. 

 
Vrijwilligers ouderenvervoer gevraagd 
Gelukkig start alles weer een beetje op. We kunnen weer met grotere groepen in de kerk. Vanaf 
september willen we ook weer gaan beginnen met het rijden van enkele ouderen naar de kerk. 
Hiervoor wordt een schema opgesteld. De vrijwilligers die hiervoor rijden worden hiervoor een 
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aantal keren per jaar ingeroosterd. Dat is afhankelijk van het aantal vrijwilligers. Om deze groep 

weer uit te breiden wil ik hierbij een oproep doen voor vrijwilligers die mee willen helpen. Jullie 
kunnen een mail sturen naar hhw.kikkert@gmail.com. Dat kan voor vragen en natuurlijk ook om je 
op te geven als vrijwilliger. 
 
De diaconie 

 

De kogel is (bijna) door de kerk…  
Graag wil ik jullie op de hoogte brengen van een mogelijke aanstaande verandering. Vanaf het 

begin van dit kalenderjaar heb ik met een half oog de vacatures van de Protestantse Kerk in de 

gaten gehouden. Niet omdat ik het in Linschoten niet naar mijn zin heb (in tegendeel!), maar wel 

omdat ik denk dat verandering zowel voor een dominee als voor een gemeente goed is. De tijd 

vliegt en het is alweer 7,5 jaar geleden dat ik hier bevestigd ben.  

 

In mei heb ik gereageerd op een vacature in mijn geboorteplaats Nijkerk (op de Veluwe). Na een 

korte periode van wederzijds kennismaken, leuke gesprekken en goed contact, heeft de 

beroepingscommissie van de Kruiskerk mij voorgedragen als hun nieuwe predikant. En dan begint 

het balletje te rollen… De kerkenraad en het gemeenteberaad hebben inmiddels unaniem deze 

voordracht overgenomen. En als er deze week geen bezwaren tegen de procedure worden 

ingediend, dan kan de Kruiskerk Nijkerk volgende week een beroep op mij uitbrengen. Ik krijg dan 

3 weken de tijd om op dit beroep te antwoorden.  

 

Een spannende tijd dus; voor mij als dominee, voor ons als gezin en ook voor jullie als 

gemeenteleden van ’t Kruispunt. Het kan zomaar betekenen dat er voor ons allemaal verandering 

gaat komen. Tot nu toe was het hele proces een beetje geheimzinnig, maar nu de formele 

procedure ten einde lijkt te komen, zal ik mijn best doen om jullie zo goed mogelijk op de hoogte 

te houden van de ontwikkelingen.  

 

ds. Rianne van der Nagel-Meter 

 
Toch blijven we Fair Trade koffie en thee drinken in ’t Kruispunt! 
Wist je dat  

- we in ’t Kruispunt al bijna 50 jaar ‘eerlijke’ koffie en thee drinken? 
- we op die eenvoudige manier als kerkmensen (en gasten) bijdragen 

aan een eerlijker verdeling van de welvaart? 
- we dat doen in navolging van Jezus, die ons heeft geleerd:  

“Wat je voor een van mijn minste broers of zussen doet, doe je voor 

Mij”. 
- eerlijke handel, Fair Trade, staat voor: kansen bieden aan kansarme boeren en 

producenten in Derde Wereldlanden? 
- armoede en ongelijke verdeling van rijkdom, belangrijke obstakels vormen voor het welzijn 

van de mens en van de gemeenschap, waarin hij/zij leeft? 
- ontwikkelingshandel in plaats van ontwikkelingshulp een positieve bijdrage levert aan de 

bestrijding van armoede wereldwijd? 
- dat betekent: eerlijke handelsvoorwaarden, geen kinderarbeid, verantwoorde 

arbeidsvoorwaarden, gelijke kansen voor iedereen, gezondheid en veiligheid op de 
werkvloer. Kortom: Fair Trade? 

- de basis van Fair Trade is: respect, gelijkwaardigheid, gesprek en duidelijkheid? 

- ‘Fairtrade’ inmiddels een algemeen erkend woord is voor ‘eerlijk verbouwd of 
geproduceerd’?  

- er in Nederland veel ontwikkelingshandelsorganisaties zijn, die Fairtrade-levensmiddelen en 
handnijverheidsartikelen importeren? 

- die producten o.a. verkocht worden in Wereldwinkels en (voor wat betreft levensmiddelen) 
in supermarkten? 

- Evert en Gusta de Jong-Bakker in Linschoten in 1974 (bijna 50 jaar geleden) begonnen zijn 
met de verkoop (aan huis) van ‘eerlijke’ koffie en thee 

- dat het begin was van Wereldwinkel Linschoten? 

- al 20 jaar Wereldwinkel Linschoten in de winkel van Wim van der Graaf aan de Nieuwe 
Zandweg is gehuisvest? 

- sindsdien Wim van der Graaf en Gusta en Evert de Jong Wereldwinkel Linschoten vormen? 
 
 

mailto:hhw.kikkert@gmail.com


Na al die tijd gaan we helaas per 1 augustus Wereldwinkel Linschoten sluiten. Onze 

leeftijd en gezondheid gaan een rol spelen.  
Gusta gaat door met het leveren van Fair Trade levensmiddelen. Zoals het 47 jaar 
geleden in Linschoten begon: vanuit huis, op bestelling.  
We blijven in ’t Kruispunt natuurlijk gewoon Fair Trade koffie en thee drinken!  
Zien we jullie de komende weken nog een keer in de Wereldwinkel op de Nieuwe 
Zandweg?  
  

Gusta de Jong-Bakker 
 
Agenda 
  
Zondag      25 juli   10.00 uur   ds. Rianne van der Nagel-Meter           
 

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