
 
  

Nieuwsbrief nummer 85       19 t/m 24  december 2021                  kleur: paars                  
  
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     4e Advent 
10.00 uur: ds. W.J. van Beek uit Bodegraven                                                                      

Ouderling van dienst: Jolanda Dorsman 
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 gaan met de hartelijke groeten en felicitaties in verband met hun verjaardagen naar 
de heer D.A. Cupido, Veldzichtlaan 26, en mevrouw A.C. Geuze, Veldzichtlaan 27. 
 
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 ook 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. 
  
 
  
 
 
Kindernevendienst  
We horen een verhaal over Gods dienaar die door de mensen niet belangrijk werd gevonden, op 
wie de mensen neerkeken, maar die onze schuld heeft gedragen.  
 
 

Opwekking 268 past daar heel mooi bij.  
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God, als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft Zijn leven afgelegd. 
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Zie onze God, de Koning-knecht, 

Hij heeft Zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept, 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door Zijn liefd' en kracht. 
 
Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard en hemel schiep, 

vergaf de hand die Hem sloeg. 
De man, die onze zonden droeg. 
 
Wij willen worden als Hij, 
elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er need'rig en klein? 

Die zal bij ons de grootste zijn!  

 
Beroepingscommissie  
Op 6 december is de beroepscommissie begonnen met haar zoektocht naar een nieuwe predikant. 

De commissie vormt een mooie dwarsdoorsnede van onze gemeente en iedereen is enthousiast en 
positief.  
De komende twee bijeenkomsten zullen in het teken staan van bezinning en reflectie. Hierna zal er 
een profielschets gemaakt worden en volgt er een advertentie. (begin van het nieuwe jaar)  
De beroepscommissie bestaat uit 9 leden:  
Lisa Landkroon-Keereweer, Tanja Rhijnsburger, Adriaan Terlouw, Judy Alkema, Marije Dorsman, 

Remy van Keulen, Bert van der Meulen (vanuit kerkenraad), Heidi Habben Jansen (secretaris) en 
Jeroen Gaasbeek (voorzitter). 
Als u een mogelijk geschikte kandidaat weet, aarzel dan niet om dat bij ons kenbaar te maken! U 
kunt uw suggestie doorgeven via beroepingscommissie@kruispuntlinschoten.nl. Uiteraard kunt u 
ook gewoon een van de commissieleden aanschieten. We zouden het op prijs stellen als u dan ook 
een korte motivatie geeft waarom u deze kandidaat geschikt vindt.  
U hoort van ons! 

 
Namens de beroepingscommissie, 

Heidi Habben Jansen en Jeroen Gaasbeek 
 
Van de penningmeester 
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Traditioneel de tijd om de balans op te maken.  
Daarom van uw penningmeester in het kader van de actie Kerkbalans een vriendelijke doch 

dringende herinnering aan u allen om te controleren of u uw toegezegde VVB bijdrage voor dit jaar 
al hebt overgemaakt. Mocht dit niet het geval zijn, dan heeft u nog tijd om dit voor dit jaar in orde 
te maken. 
Mocht u niet meer weten wat u had toegezegd, mailt u dan naar 
penningmeester@kruispuntlinschoten.nl  
  

Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 
 
Paul Keereweer 
 
Contactgegevens 
Bij deze nieuwsbrief zit als bijlage een bijgewerkt overzicht contactgegevens. Op de vorige lijst 

bleek een aantal gegevens te ontbreken. Deze lijst vervangt de lijst die u bij de nieuwsbrief 

nummer 79 (6 november) hebt ontvangen. 
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Jongerendienst van 9 januari. 
Happy New Year! Betekent dat ook een happy new me? Heb jij goede 
voornemens voor dit nieuwe jaar? Wil je meer gaan sporten of stoppen 
met roken? Maar is dit eigenlijk wel haalbaar? In de aankomende 
jongerendienst gaan we het hebben over jouw goede voornemens, wat 
jouw verhaal is en wat je doelen zijn voor de toekomst. Op 9 januari 
hopen we je graag te zien om samen ‘’happy new me’’ te vieren. 

 
Namens de jongerendienstcommissie, 
Marije Dorsman 
 
 

  

  

 

Agenda 
  
Vrijdag 24 dec.          22.30 uur   Kerstnachtdienst  ds. Rianne van der Nagel-Meter 
Zaterdag 25 dec.       10.00 uur   Eerste Kerstdag   ds. L. Webbink 
Zondag 26 dec.         10.00 uur   Tweede Kerstdag  Bram Maarleveld uit Bodegraven 

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


