
 
  
Nieuwsbrief nummer 59              20 t/m 27 juni 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 
  
Kerkdiensten                          
10.00 uur ds. L. Webbink uit Linschoten 
Ouderling van dienst: Niels van Amstel 
Organist: Remco in ‘t Veld 

 
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 in verband met hun 

verjaardagen naar de heer E.W. de Jong, Nieuwe Zandweg 6A en naar de heer H. Bak, Str. van 
Linschotenstraat 28.  

 
Collectes 
1e collecte Diaconie, bloemenfonds 
2e collecte Diaconie 

  
                                                  
  
  
  
  
  
  
  
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 

Johannes 4:27-42 
Zondag gaat het verhaal over Jezus die in een Samaritaanse stad is waar veel mensen tot geloof 
komen. Hij spreekt een Samaritaanse vrouw aan en weet wie ze is en wat ze heeft gedaan. 
Ook vertelt hij zijn leerlingen dat zij hem kunnen helpen: Zij mogen een oogst binnenhalen waar ze 
zelf geen moeite voor hebben hoeven doen. De leerlingen hoeven alleen maar te maaien wat 
anderen al gezaaid hebben. Het geloof is er al, volop in groei en bloei; zij hoeven het alleen maar 
te zien en te verzamelen.   

 

mailto:nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl


In de bijlage staat een verwerking van de Samaritaanse vrouw. De Samaritaanse vrouw is een 

voorbeeld van iemand die zonder meer het evangelie verkondigt. Na wat haar overkomen is bij de 
put, haast ze zich de stad in om te vertellen over Jezus. Ze weet niet hoe snel haar voeten haar 
kunnen dragen. Tijdens de verwerking kan je zelf de Samaritaanse vrouw snel laten lopen.  

 
 
 
Jongerendienst 
  

Witam wszystkich!  
  
In de volgende aflevering van ‘Ik vertrek’ gaan we mee op reis met 
de familie Koetjes. 
Vader Nick & moeder Simone pakken al hun spullen en vertrekken 
met dochters Charlotte & Tamara naar Polen. Daar hebben ze een 
boerderijcamping gekocht en ze zijn van plan hier een goed lopend 

bedrijf van te maken. 

Maar, niet alles zit mee. De taal, vergunningen, naar school in een 
vreemd land. Houden ze vertrouwen in een goede afloop? 
Kom erachter op 4 juli a.s.! Dan zenden we de aflevering uit op een 
heel speciale plek, namelijk ‘t Kruispunt in Linschoten. Kom jij ook? 
Tot dan! 
  

De jongerendienstcommissie 
 
 
 
 
Practice what you preach, aflevering 5  

Op het YouTube kanaal van 't Kruispunt Linschoten kun je kijken naar de vijfde aflevering van 
Practice what you preach. Dit keer gaat ds. Rianne in op een gesprek tussen Jezus en Nikodemus, 
over onrust, verandering, opnieuw geboren worden en Gods koninkrijk. De zetten gaan over en 
weer. Waar het eindigt... dat kun je zelf gaan bekijken via https://youtu.be/hEF6uNEtWiE.  
 

 Agenda 
  

Zondag      27 juni    10.00 uur   ds. Rianne van der Nagel-Meter     Maaltijd van de Heer en 
dopen                            
 
 
Kopie inleveren uiterlijk donderdag 20.00 uur bij: nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl 

 

https://youtu.be/hEF6uNEtWiE
mailto:nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl

