
 

 
  
Nieuwsbrief nummer 52                 2 t/m 9 mei 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 
10.00 uur  ds. R. Stigter uit Delfgauw    
Ouderling van dienst: Niels van Amstel 
Organist: Henny Oskam 
 
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 de wens voor een spoedig herstel naar 
Mevr. J. Bak - Threels, Str. van Linschotenstraat 28. Zij heeft een hernia-operatie ondergaan. Ook 
gaan er bloemen naar de Fam. Kleiweg, Nieuwe Zandweg 19B. In verband met waterschade aan 
hun huis wonen ze tijdelijk op de Van Rietlaan 8. 

Er gaan felicitaties naar het echtpaar Hans en Jantine Lammers-van der Sterre. Zij zijn 2 mei 30 
jaar getrouwd. 
Er gaan ook felicitaties en een schaapje naar Herman Dijkstra en Karlijn van der Laan, Hof van 

Voorvliet 43. Zij hebben een dochter gekregen. Haar naam is Maud Elize. Zij is het zusje van Julian 
en Lucas. 
  
De opbrengst van de collecten is bestemd voor: 
1e collecte Kerk 
2e collecte Diaconie, ouderenwerk 

  
 

 
 
 
 
  
Kleine kerkje 
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 tweede kwartaal van 2021 is bestemd voor 
Kindervakantieweken voor vluchtelingen. 
  
Kindernevendienst 
Het gaat zondag over beste vrienden. Mozes vertelt over de geschiedenis die God en zijn volk 

samen hebben. Wat zij samen meegemaakt hebben, is nog nooit ergens anders gebeurd. Daarom 
horen God en zijn volk voor altijd bij elkaar. De kleurplaat (zie bijlage) kun je mooi kleuren en aan 
je beste vriend of vriendin geven. 
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Kerkdiensten vanaf 9 mei toegankelijk voor maximaal 30 personen 

De kerkenraad is verheugd dat de kerkdiensten vanaf 9 mei weer bezocht kunnen worden door 
maximaal 30 personen. Vorige week kwam het bericht van de PKN, dat in overleg met minister 
Grapperhaus is geconcludeerd, dat het weer mogelijk is om kerkdiensten te houden met 30 
kerkgangers. De vaccinatie van ouderen in Nederland is ver gevorderd, waardoor het risico van het 
kerkbezoek voor ouderen is afgenomen. De kerkenraad neemt dit advies van de PKN over en houdt 
de ontwikkelingen in de gaten. Vanzelfsprekend blijven de diensten ook via de livestream te 
volgen.  

U ontvangt volgende week per e-mail een uitnodiging voor de kerkdienst van 9 mei, zoals u dat 
vorige jaar elke week van ons gewend was. De procedures van vorig jaar blijven ongewijzigd, dus 
een aanmelding is noodzakelijk via welkom@kruispuntlinschoten.nl.  
Wij hopen u weer te ontvangen.  
 
De bloementuin 

Heeft u uitgebloeide bolletjes, bijvoorbeeld blauwe druifjes of narcissen? Gooi die dan niet weg.  
We willen ze graag een tweede leven geven in de bloementuin rond ’t Kruispunt.  
U kunt ze achter het kerkgebouw tegen de muur zetten. Dan krijgen ze later een mooi plekje. 
  

Oproep: spitten voor de bloementuin 
Zaterdag 8 mei maken we een eerste strook grond vrij voor beplanting. We beginnen om 11.00 
uur. Help je mee in de spitploeg? Meld je even aan via e-mail alie.leeuwestein@casema.nl. 

Lees meer over de bloementuin in de Lev 2021 (nummer 2 en 3). 
 
Quizpunt, tweede editie 
Ruim een week geleden vond de eerste quizpunt 
plaats. Van tevoren hadden wij, Remy en Jennefien, 
geen idee hoeveel mensen/groepen er aan mee 
zouden doen. Maar gedurende de avond bleek wel dat 

er behoorlijk veel animo voor was. 19 deelnemende 
groepen streden om de felbegeerde ‘Kruispunter’. En 
daarnaast deden ook nog wat mensen mee voor de 
lol. En lol was er zeker te beleven! D.m.v. de chat via 
youtube en de whatsappberichtjes hadden we goed 
contact met de deelnemers. We kwamen langs 

moeilijke vragen, herkenbare gezichten, het muzikale 
duo John & Jenny en natuurlijk het hilarische stel Tinus & Tina. ESTAR (oftewel Esther Kooij en 
ouders) gingen er met de winst vandoor. Wij hebben de avond natuurlijk goed geëvalueerd. Door 
alle hartverwarmende berichtjes en de positieve energie die we kregen, hebben we besloten om 
een tweede editie te houden en wel op vrijdag 21 mei om 20.00 uur. Een aantal nieuwe rondes, 
heel veel nieuwe kansen en evenveel pret! Er zit weer een gemeenteronde in, dus stuur je foto 
door naar remyvk@gmail.com en dan ga je misschien wel zien in wie jij veranderd wordt. Nodig 

iedereen uit, dan maken we er weer een mooie avond van! Tot dan en groetjes van Tinus en Tina!  
 
https://youtu.be/FlelPzuMz4c 
 
Agenda 
  
9 mei   10.00 uur   ds. Rianne van der Nagel-Meter  
 

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